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                                   Вълчи дол                                                                              Област Варна                      

            ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 
                                

                      тел. 05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50 
                      9280 гр.Вълчи дол, пл.  Хр.Ботев № 1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg 

   
 
 
 
ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ВЪЛЧИ ДОЛ 
 
 
 
 

О Т Ч Е Т 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ПРЕЗ 2021 г. 
 

ОТ ПЕПА ПЕНЧЕВА – ВР.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА  ВЪЛЧИ ДОЛ, 
СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ № 573/16.06.2021 г.  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ВЪЛЧИ ДОЛ 

 
 
 
 
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Настоящият отчет е разработен на основание чл. 52, ал. 9 от Закон за управление на 
отпадъците, (Обн. ДВ. бр. 53 от 13 юли 2012 г., последно изм. и доп. в  ДВ. бр.17 от 1 Март 
2022 г.)               

Програмата за управление на отпадъците на територията на община Вълчи дол 
2021-2028 г. е изготвена на основание чл. 52, ал. 1 от Закон за управление на отпадъците 
(ЗУО). Съгласно чл. 52, ал. 2 от ЗУО тя е неразделна част от общинската програма за опазване 
на околната среда.  

Основната цел на програмата е да допринесе за устойчивото развитие на община Вълчи 
дол, чрез реализиране и прилагане на интегрирана система за управление на отпадъците, която 
следва да доведе до намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от 
генерираните отпадъци, увеличаване дела на разделно събраните отпадъци както и 
стимулиране на инвестициите за подобряване управлението на отпадъците. 

Програмата е изготвена въз основа на налични данни за отпадъците в общината, 
резултати от проведени проучвания за системите за управление на отпадъците, както и въз 
основа на анализа на възможностите за финансиране на дейности свързани с отпадъците. 

В програмата са направени експертни предложения и прогнози за периода 2021- 2028 
г., за развитието на инфраструктурата и проектите за управление на отпадъците, в т.ч.: 

 демографска прогноза; 
 прогноза за образуваните отпадъци; 
 прогноза за видовете отпадъци, които могат да бъдат предотвратени; 
 прогноза за видовете отпадъци, които могат да бъдат подложени на подготовка 

за повторна употреба. 
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Програмата е разработена в съответствие със структурата, целите и предвижданията на 
Националния план за управление на отпадъците (НПУО) 2021 – 2028 г. и може да бъде 
актуализирана при промяна на фактическите или нормативните условия, при които е 
създадена.  

При разработване на програмата са взети в предвид Методическите указания за 
разработване на общински програми за управление на отпадъците (издадени на основание чл. 
52, ал. 10 от ЗУО и утвърдени със Заповед № АД-211/31.03.2015 г.), както и приложимите 
общински наредби на местно ниво.  

Общинската програма за управление на отпадъците на община Вълчи дол, съдържа пет 
подпрограми, с конкретни адресирани мерки към всяка една от тях, а именно: 

- подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци вкл. подпрограма за 
предотвратяване на образуването на хранителни отпадъци; 

- подпрограма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на 
битовите отпадъци; 

- подпрограма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни 
отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради; 

- подпрограма за постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО вкл. 
подпрограма за управление на опаковки и отпадъци от опаковки; 

- програма за намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци. 
Програмата включва и необходимите мерки за изпълнение на задълженията на кмета на 

общината, съгласно Глава втора, Раздел III на ЗУО. Приложени са необходимите 
административни, технически и финансови мерки за осигуряване на практическото прилагане 
на програмата и упражняване на дейности по контрол и мониторинг на практическото ѝ 
изпълнение.   

Програмата е динамичен и отворен документ, който може да бъде допълван по 
предложение на кмета на общината, съобразно настъпилите промени в приоритетите на 
общината, в националното законодателство и други фактори със стратегическо значение. 
 

Основната цел на програмата е „Население и бизнес на община Вълчи дол, които 
подобряват прилагането на  йерархията на управление на отпадъците във всички процеси и 
нива“; 
В унисон с НПУО 2021 – 2028 г. стратегическите цели, които се поставят в програмата са: 
Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез предотвратяване 
образуването им и насърчаване на повторното им използване; 
Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклирани и оползотворени отпадъци; 
Цел 3: Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци; 

В рамките на Програмата за управление на отпадъците (ПУО) са разработени 
подпрограми с мерки, които водят както до постигане на главната стратегическа цел, така и до 
постигането и изпълнението на разгледаните по-горе три стратегически цели. Подпрограмите 
представляват на практика конкретен план за действие, който обикновено е представен в 
табличен вид.  

Програмата обхваща всички дейности, които произтичат като задължение на кмета на 
общината, съгласно Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове 
по неговото прилагане. Съгласно ЗУО и НПУО, в обхвата на програмата са анализирани и 
попадат следните отпадъчни потоци: 
 Битови отпадъци; 
 Утайки от ПСОВ; 
 Строителни отпадъци; 
 Опасни отпадъци. 

Отпадъците, които са извън обхвата на НПУО 2021 – 2028 г., респ. на РДО и ЗУО са 
представени в приложение №1 към програмата. 
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Основното предназначение на ПУО е да осигури практически инструмент на община 
Вълчи дол за планиране и аргументиране в най-ранен етап на необходимите ресурси, мерки и 
действия по управление на отпадъците за населението и бизнеса в т.ч. да подобри 
управлението на отпадъците в съответствие с общоевропейската политика за управление на 
отпадъците. 
 За определяне на целите и приоритетите за управлението на отпадъците в Община 
Вълчи дол е направен анализ на силните и слабите страни на съществуващите условия и са 
посочени факторите, които предоставят възможности за постигане на националните цели за 
предотвратяване, разделно събиране и оползотворяване на различни потоци битови отпадъци 
или обратно – фактори, които се явяват заплаха. Между елементите на този анализ има 
отделни взаимовръзки, които разкриват потенциала или проблемите, които стоят на преден 
план за разрешаване.  
    Резултатите от SWOT - анализа позволяват по-точно формулиране на приоритетите и 
целите за управлението на отпадъците в Община Вълчи дол, както и направата на периодична 
оценка и предприемането на мерки (дейности) за коригиране. 
 
 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 
- Наличие на организирано сметосъбиране и 
сметоизвозване на ТБО във всички населени 
места от общината;  
- Общината предоставя услуги по 
управление на специфични потоци 
отпадъците–организации за разделно 
събиране и оползотворяване на масово 
разпространени отпадъци в т.ч. отпадъци от 
опаковки; 
- Предприети действия от страна на 
общинската администрация за закриване и 
рекултивация на старо общинско депо. 
- Община Вълчи дол е изпълнила цели в 
изпълнение на изискванията на чл. 31, ал. 1, 
т.1 и 2 от ЗУО.  
- Установена е практика за налагане на 
законодателство, посредством контролно 
звено по управление на отпадъците; 
- Разработени са необходимите програми, 
наредби и други нормативни документи, 
които се фокусират върху бъдещи действия 
с цел решаване на съществени проблеми. 
- Изградени са предпоставки, които 
позволяват участието на обществеността за 
вземане на решения, свързани с 
управлението на отпадъците – процедури по 
публични обсъждания, предоставяне на 
информация чрез различни медии, интернет 
и др. 
 
 

 
- Недостатъчна активност на гражданите и 
неправителствените организации в 
началните фази на планиране и проектиране 
на съоръжения и дейности по управление на 
отпадъци; 
- Липса на целенасочени мерки и стимули, 
които да допринесат за предотвратяване 
образуването на отпадъци;  
- Липса на цялостна система за разделно 
събиране и оползотворяване на 
биоотпадъците; 
- Недостатъчно добро ниво на 
информационно обезпечаване на процесите, 
свързани с вземането на информирани 
управленски решения; 
- Липса на достатъчно точна и надеждна 
информация за ОСР (отпадъци от 
строителство и разрушаване);  
- Няма обособен отдел, чиито служители да 
са ангажирани само с управлението на 
отпадъците; 
- Няма изградена мониторингова система, 
която да отчита удовлетвореността на 
обществеността и заинтересованите лица от 
резултатите, свързани с дейностите по 
управление на отпадъците; 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Осигуряване на средства по 
оперативни и/или национални 
програми за финансиране на 
проекти;  

 Развитие на системите за разделно 
събиране на МРО;  

 Прилагане на регионален принцип на 
управление на зелените 
биоотпадъци;  

 Промяна на обществените нагласи за 
намаляване образуването и 
ефективно управление на 
отпадъците.  

 Нови ефективни технологии, 
позволяващи рециклиране и 
оползотворяване на отпадъци; 

 

o Високи разходи по прилагане на 
екологичното законодателство за 
достигане на високите изисквания на 
ЕС и набелязаните цели;  

o Спиране финансирането по 
оперативните програми, с което да се 
затрудни реализацията на проекти на 
общината;  

o Неизпълнение или забавяне на 
инвестиционни проекти в 
инфраструктурата, важни за 
развитието на общината;  

o Преминаването към нови схеми за 
определяне на такса битови 
отпадъци, което да доведе до 
повишаване на такса битови 
отпадъци за населението, съобразно 
промени в националното 
законодателството и 
законодателството на ЕС.  

  

Предвижданията на настоящата програма са целите да бъдат изпълнени, чрез 
подпрограми. Подпрограмите имат за цел да подпомогнат изпълнението на стратегическите 
цели, чрез предлагане на мерки и подходи за постигането им, което да улесни общинската 
администрацията в гр. Вълчи дол. Предвидено е за всяка конкретна цел да бъдат изпълнявани 
следните подпрограми, които са в синхрон с НПУО 2021 – 2028 г.: 

ЦЕЛ ПОДПРОГРАМА 

Цел 1: Намаляване на вредното 
въздействие на отпадъците чрез 
предотвратяване образуването им и 
насърчаване на повторното им 
използване 

Подпрограма за предотвратяване образуването на 
отпадъци в т.ч. вкл. подпрограма за 
предотвратяване на образуването на хранителни 
отпадъци 

Цел 2: Увеличаване на количествата на 
рециклираните и оползотворени 
отпадъци 

Програма за достигане на целите за подготовка за 
повторна употреба и за рециклиране на битовите 
отпадъци 
Програма за достигане на целите за рециклиране и 
оползотворяване на строителни отпадъци и 
отпадъци от разрушаване на сгради 
Програма за достигане на целите за рециклиране и 
оползотворяване на МРО в т.ч. вкл. подпрограма за 
управление на опаковките и отпадъците от 
опаковки 

Цел 3: Намаляване на количествата и на 
риска от депонираните битови отпадъци 

Програма за намаляване на количествата и на 
риска от депонираните битови отпадъци 
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План за действие в изпълнение на изискванията на чл. 19, ал. 3 от ЗУО 

1. Участие в Регионално сдружение в съответствие с чл. 24, ал. 2 от ЗУО. 
2. Осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци – контейнери, кофи и др.  
3. Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и 
съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждането им.  
4. Почистване на уличните платна, площадите алеите, парковете и другите територии от 
населените места предназначени за обществено ползване.  
5. Избор на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 
битови отпадъци или на други инсталации и съоръжения за оползотворяване и/или 
обезвреждане на битови отпадъци.  
6. Организиране на събирането, оползотворяването и обезвреждане на строителни 
отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на община 
Вълчи дол. 
7. Разделно събиране на битови отпадъци на територията на община Вълчи дол най-
малко на следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло.  
8. Организиране на дейностите по разделно събиране на масово разпространени 
отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово 
разпространени отпадъци в т.ч. определяне на местата за разполагане на необходимите 
елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово 
разпространени отпадъци. 
9. Изпълнение на решенията на общото събрание на регионалните сдружения за 
управление на отпадъците на регионален принцип и съдейства за създаване на 
центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за повторна употреба. 
10. Организиране на разделно събиране на опасни битови отпадъци извън обхвата на 
Наредбите по чл. 13, ал.1 и предаването им за оползотворяване и обезвреждане –  
11. Разделно събиране и съхраняване на битови биоразградими отпадъци в т.ч. 
определяне на местата за разполагане на необходимите елементи на системата за 
разделно събиране на отпадъци и предаването им за компостиране или анаеробно 
разграждане. 
12. Закупуване на съдове за разделно събиране на биоотпадъци и насърчаване на 
домашното компостиране. 
13. Почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл. 12 от ЗУО  - 
почистване на отпадъци от пътя, земното платно, пътните съоръжения, обслужващите 
зони, крайпътните обслужващи комплекси, както и осигуряване на съдове за събиране 
на отпадъците и транспортирането им до съоръжения за тяхното третиране. 
14. Осигуряване на информация на обществеността по т. 1 - 12, 14 и 15 от ЗУО, както и 
информация относно мерките за предотвратяване образуването на отпадъци и 
предотвратяването на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, чрез интернет 
страницата на съответната община, както и по друг подходящ начин. 
15. Поддържане на регистър на площадките за предаване на отпадъци  от пластмаса, 
стъкло, хартия, картон на територията на общината. 
16. Предотвратяване на изхвърлянето на отпадъците на неразрешени за това места и/или 
създаване на незаконни сметища и организиране на почистването им. 

За да се постигнат стратегическите цели, заложени към настоящата програма, трябва да 
се изпълнят определен набор от дейности. Дейностите за постигане на целите са обособени в 
подпрограми, съгласно НПУО 2021 – 2028 г. и са представени по-долу. 

Някои от мерките имат т.нар хоризонтален характер, т.е. те допринасят за постигането 
не само на целите на конкретната програма, тъй като те са най-пряко свързани, а и за 
постигането на целите на други подпрограми. Мерките могат да се групират и като 
инвестиционни мерки или неинвестиционни мерки или често както се наричат „меки мерки“. 
"Меките" мерки включват разнообразна палитра от дейности в т.ч.: назначаване на служители; 
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обучение на служители; изпълнение на контролни дейности; провеждане на информационни и 
разяснителни кампании; разработване и внедряване на информационни системи и др. 

 
І. ПОДПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ 
(ППОО)  
ЦЕЛ 1: НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ЧРЕЗ 
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО ИМ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ПОВТОРНОТО ИМ 
ИЗПОЛЗВАНЕ 

 
Стратегическа цел Оперативна цел 

 Намаляване на вредното 
въздействие на отпадъците, чрез 
предотвратяване образуването им и 
насърчаване на повторното им 
използване 

 

 Намаляване на количеството на 
образуваните отпадъци и на 
количествата на вредни вещества, 
съдържащи се в отпадъците. 

 

   
1. Насърчаване на домашното компостиране. Безвъзмездно предоставяне на 

домакинствата на компостери за зелени и други биоотпадъци –   
През 2019 г. бе разработен проект по процедура № BG16М1ОЗ002-2.009 „Изпълнение на 
демонстрационни проекти в областта на управление на отпадъците”, демонстрационен проект 
„Чисти, разделни и екологични в община Вълчи дол”. Проектът получи финансиране през 
настоящата 2022 г. и започва реализацията му. 

1. Повишаване информираността на населението за ползите и изискванията за 
разделното събиране и третиране на биоотпадъците – 

2. Разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците от обществени зелени 
площи, паркове и градини –  

3. Намаляване на отпадъците от хартия и други офис консумативи, чрез изпълнение 
на националните и секторни програмни документи за „електронно управление" – 
„Електронно управление” все още не е въведено, но е поставено началото в тази 
посока. Кореспонденцията между община Вълчи дол и държавните институции, като 
регионални дирекции на министерства и министерства се извършва по електронен път 
(чрез т.нар. комуникатор). 

4. Изготвяне и прилагане на планове от общината за предотвратяване образуването 
на отпадъци в общински социални, здравни, образователни и други общински 
звена и предприятия  - 

5. Разработване на проекти за финансиране на мерки за предотвратяване 
образуването на отпадъци – 

6. Определяне на патентния данък по ЗМДТ до допустимия минимум за данъчно 
задължени лица, чиято дейност пряко води до повторна употреба на дадени 
продукти (напр. ремонт на обувки, мебели, дрехи, домакински уреди и пр.) и 
оттам и до ПО (предотвратяване образуването), респективно в програмите на 
общините да се предвиди такава мярка – 

7. Изпълнение на целенасочени кампании за разясняване  и предоставяне на 
информация за политиките по ПО – 

8. Включване в информационните кампании на организациите за МРО по схемата 
за разширена отговорност на производителя на въпросите за ПО –  

9. Продължаване и разширяване на участието на НПО, училища и общини в 
Европейската седмица за намаляване на отпадъците –  

10. Осигуряване на надеждна информация за количествата образувани хранителни 
отпадъци –  
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11. Изготвяне и прилагане на планове от общината за ПО на хранителни отпадъци в 
общински социални, здравни, образователни и други общински звена и 
предприятия, общински пазари и др. където се образуват хранителни отпадъци –  

12. Изпълнение на непрекъснати целенасочени кампании за разясняване  и 
предоставяне на информация за ПО на хранителни отпадъци на общинско ниво, в 
т.ч.  относно значението на "Най-добър до" и "Годен до" на търговските 
хранителни продукти –  

13. Изпълнение на демонстрационни проекти  за предотвратяване на хранителните 
отпадъци –  

14. Подкрепа на дейността на организация/и, които организират и осъществяват 
даряването на храни преди изтичането на срока на годност – 

15. Прилагане в пълен обхват на възможностите за  даряването на храни, които са 
предоставени на европейско ниво с оглед преодоляване на бариерите за даряване 
на храни, чрез механизмите за прилагане на ДДС -  

 
ІІ. ПОДПРОГРАМА ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ПОВТОРНА 
УПОТРЕБА И ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 
ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА НА РЕЦИКЛИРАНИТЕ И ОПОЛЗОТВОРЕНИ 
ОТПАДЪЦИ 

Стратегическа цел Оперативна цел 
 Увеличаване на количествата на 

рециклираните и оползотворени 
отпадъци 

 Увеличаване на рециклираните и 
оползотворени битови отпадъци и 
намаляване на количествата на 
вредни вещества, съдържащи се в 
тях 

 
 
1. Изграждане/надграждане на регионални системи за управление на битовите 
отпадъци –  
С отказа на държавата в лицето на Областния управител на област с административен център 
Варна за безвъзмездно прехвърляне на имот държавна собственост - ПИ № 000019 в 
землището на с. Войводино, общ. Вълчи дол в полза/собственост на община Вълчи дол за 
изграждане на регионално депо (писмо изх. № РД-15-0806-79(3)/11.04.2016 г.) и Решението на 
Общото събрание на РСУО-регион Провадия (Решение № 1 от Протокол от 11.07.2016 г.) за 
прекратяване на процедурата за «Изграждане на регионално депо/система за отпадъци-
регион Провадия» и участие на общините от региона в процедура по приоритетна ос 2 
«Отпадъци» на Оперативна програма „Околна среда” – «Комбинирана процедура за 
проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително 
третиране на битови отпадъци», процедурата за изграждане на Регионално депо за ТБО е 
прекратена. 
2. Създаване на центрове за подготовка за повторна употреба и поправка, и/или друг 
начин за предотвратяване на отпадъците    - 
3. Изграждане на нови и разширяване на съществуващите системи за разделно 
събиране на битови отпадъци – 
4. Широко информиране  на населението за точните местонахождения на 
площадките за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци, вид и количество 
на отпадъците, които да се оставят на тези площадки и др. – 
5. Провеждане от  общината на информационни кампании за разделно събиране, 
подготовка за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци като ресурси в 
съответствие с мерките, предвидени в общинските програми за управление на 
отпадъците – 
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6. Ежегодно провеждане на поне две кампании за разделно събиране на отпадъци от 
хартия и други материали (напр. в края и в началото на учебната година) -  
7. Изготвяне на годишни планове и годишни отчети за осъществяване на контрол от 
общината за изпълнение на изискванията на общинските наредби за управление на 
отпадъците – 
8. Осигуряване на необходимото техническо оборудване за общинската 
администрация, с което служителите отговарящи за отпадъците да извършват проверки 
–  
9. Изпълнение на мерките от Националната комуникационна стратегия за 
управление на отпадъците –  
10. Прилагане от общината на  изисквания на ЗМДТ относно формиране на такса 
битови при  новите бази за отделните услуги в рамките на план-сметката на общината -  
 
 
ІІІ. ПОДПРОГРАМА ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА 
РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И 
ОТПАДЪЦИ ОТ СТРОИТЕЛСТВОТ И РАЗРУШАВАНЕ 
ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА НА РЕЦИКЛИРАНИТЕ И ОПОЛЗОТВОРЕНИ 
ОТПАДЪЦИ 

Стратегическа цел Оперативна цел 
 Увеличаване на количествата на 

рециклираните и оползотворени 
отпадъци 

 Увеличаване на количеството на 
рециклираните и оползотворени 
битови отпадъци и намаляване на 
количествата на вредни вещества, 
съдържащи се в тях 

 
1. Реализация на проект за системи, съоръжения и инсталации за селективно 

разрушаване, подготовка, рециклиране и оползотворяване на строителни 
отпадъци –  

2. Разделно събиране и рециклиране на строителни отпадъци, вкл. в индустриални 
зони при доказана необходимост –  

3. Прилагане на контрол за изпълнение изискванията на ЗУО относно строителните 
отпадъци и Наредбата за строителните отпадъци –  

Тази мярка се прилага – възложителите на СМР, както и гражданите извършващи строителни 
и ремонтни дейности се насочват за предаване на образуваните строителни отпадъци към 
специализирана площадка/депо. През отчетната 2021 г. са издадени 4 бр. Удостоверение за 
насочване на строителни отпадъци.  

4. Включване в тръжните документи за строителство на сгради на изискването за 
влагане в строежите на рециклирани строителни материали –  

5. Включване в тръжните документи за строителство на пътища на изискването за 
влагане в строежите на рециклирани строителни материали –  

6. Включване в тръжните документи за рехабилитация, основен ремонт и 
реконструкция на пътища на изискването за влагане в строежите на рециклирани 
строителни материали –  

7. Включване в тръжните документи за строителство, реконструкция и основен 
ремонт на други строежи от техническата инфраструктура на изискването за 
влагане в строежите на рециклирани строителни материали – 

8. Включване в тръжните документи за строителство на изискването за 
оползотворяване на строителни отпадъци в обратни насипи 
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ІV. ПОДПРОГРАМА ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И 
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ (МРО) 
ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА НА РЕЦИКЛИРАНИТЕ И ОПОЛЗОТВОРЕНИ 
ОТПАДЪЦИ 

Стратегическа цел Оперативна цел 
 Увеличаване на количествата на 

рециклираните и оползотворени 
отпадъци 

 Увеличаване на количеството на 
рециклираните и оползотворени 
МРО и намаляване на количествата 
на вредни вещества, съдържащи се в 
тях 

 
1. Провеждане на информационните кампании сред обществеността, относно ОО и 

МРО – 
2. Обобщаване и публикуване на информация за местата за събиране на ИУЕЕО, 

НУБА, ИУГ и изготвяне на годишна справка за количества отпадъци –  
Информацията за местата за събиране на ИУЕЕО, НУБА, ИУГ е налична в интернет 
страницата на община Вълчи дол. 
През 2021 г. са събрани и извозени до сепарираща инсталация общо 27,790 т разделно събрани 
отпадъци от опаковки. За сравнение през  2020 г. са 16,800 т, а през 2019 г.  са 14,510 т.  
От тях 24,780 т са разделно събрани отпадъци от опаковки от жълтите контейнери (код 15 01 
06). За сравнение през 2020 г. са 15,420 т, а през 2019 г.  са 14,210 т.  
Количеството разделно събрани отпадъци от зелените контейнери (код 15 01 07) през 
изминалата 2021 г. е 3,010 т.  
За сравнение през 2020 г. – 1,380 т, а през 2019 г. – 0,300 т. 
Количеството рециклирани материали от жълтите контейнери през 2021 г. е 3,140 т. 
Сравнено с предходните години - през 2020 г. е 1,300 т, а през 2019 г. - 1,015 т.  
В процентно изражение рециклируемите отпадъци, получени след сортиране на разделно 
събраните отпадъци от опаковки от жълтите контейнери представлява – 11,30 % от общото 
количество разделно събрани отпадъци от опаковки, което е твърде нисък процент. През 2020 
г. е 18,28 %, а през 2019 г. - 11,37 %. 
Предадени за повторна употреба рециклируеми материали по видове: 

 хартия, код       19 12 01 – 2,555 т (2020 г. - 1,300 т, а през 2019 г. - 1,015 т); 
 пластмаси  – 0,580 т (2020 г. – 0,390 т, а през 2019 г. - 0,355 т), от тях: 

- РЕТ – 0,520 т; 
- LDPE – 0,030 т; 
- HDPE – 0,030 т; 

 черни метали (Fe), код   19 12 02 – 0,000 т за 2021, 2020 и 2019 г.; 
 цветни метали (Al), код 19 02 03 – 0,005 т (2020 и 2019 г. – 0,000 т); 
 стъкло, код 15 01 07 – 3,010  т  (2020 г. - 1,38 т., през 2019 г. -  0,280 т). 

Общото количество нерециклируеми отпадъци след сортиране, предадени за депониране (код 
19 12 12) е 21,640 т. (2020 г. – 13,730 т.; 2019 г. - 12,840 т). 

3. Сключване на договори за разделно събиране на ОО и МРО –  
Община Вълчи дол има сключени договори за разделно събиране на ОО и МРО с: 
 „Балбок инженеринг” АД за опасни отпадъци – Договор № LL-2007-1016-

НМ/03.04.2007 г.; 
 „Българска рециклираща компания” АД за ИУМПС – Договор № 62/08.04.2013 г.; 
 „Трансинс технорециклираща компания” АД за ИУЕЕО - Договор № 522/05.07.2018 г.; 
 „Трансинс авторециклиращ консорциум” АД за ИУГ - Договор № 190/05.11.2012 г.; 
 „Трансинс батери” ООД за НУБА - Договор № 188/05.11.2012 г.; 
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 „Текстилна организация” АД за отпадъци от текстил и обувки – Договор № 
249/25.06.2021 г. 

4. Оптимизиране на системите за разделно събиране на МРО –  
Таблица 1 Разпределение на контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки по 
населени места 
 

№ по 
ред 

Населено място Зелени контейнери 
бр. 

Жълти контейнери 
бр. 

1. гр. Вълчи дол  9 18 
2. с. Брестак 3 4 
3. с. Стефан Караджа 3 3 
4. с. Михалич 3 3 
 Общо: 18 28 

 
В сравнение с 2020 г. общият брой на контейнерите е завишен с 3 броя за зелените и 2 бр. за 
жълтите контейнери (броят на контейнерите се определя, съгласно броя на населението по 
населени места, по справка от ГРАО). 

5. Увеличаване на контрола от страна на общината, относно спазването на 
забраната за изхвърляне на МРО на нерегламентирани за целта места –  

6. Уведомяване на обществеността за лицата, притежаващи разрешителен документ 
за извършване на дейности по събиране, съхранение и оползотворяване на МРО – 

7. Въвеждане от общината в наредбата по чл. 22 от ЗУО на изисквания за 
търговските и други подобни обекти за разделно събиране на отпадъците от 
хартия и картон, стъкло, пластмаси, дърво и метали, вкл. отпадъци от опаковки 
от същите материали и осъществяване на контрол и налагане на 
предписания/глоби –  

Това изискване е въведено в Наредбата за управление на отпадъците на територията на 
община Вълчи дол (чл. 12, т. 8). Необходимо е да се подобри контролът и налагането на 
предписания/глоби за неспазване на изискванията на наредбата. 

8. Поемане на доброволни ангажименти от бизнеса за прилагане на практики за 
предотвратяване генерирането на отпадъци от опаковки от стоки, които 
предлагат на пазара –  

9. Провеждане на информационни кампании/обучение сред училищата, детските 
градини и общинските звена за разделното събиране на ОО и МРО на 
територията на общината – 

 
V. ПОДПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА И НА РИСКА ОТ 
ДЕПОНИРАНИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ  
ЦЕЛ 3: НАМАЛЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА И НА РИСКА ОТ ДЕПОНИРАНИТЕ БИТОВИ 
ОТПАДЪЦИ 

Стратегическа цел Оперативна цел 
 Намаляване на количествата и на 

риска от депонирани битови 
отпадъци 

 Намаляване на количествата на 
депонираните битови отпадъци и 
увеличаване дела на рециклираните 
и оползотворени такива 

 
1. Изпълнение на етап „биологична рекултивация“ от проекта за закриване и 

рекултивация на старото депо на гр. Вълчи дол –  
С Протокол Приложение № 2а от 08.10.2021 г. за откриване на строителна площадка и 
определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура е 
открит Етап ІІ – Биологична рекултивация на строеж: „Закриване и рекултивация на депо 
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за битови отпадъци с преустановена експлоатация на Община Вълчи дол – Промяна по 
време на строителство по чл. 154, ал. 2, т. 8 и чл. 152, ал. 2 от ЗУТ, етапно изграждане”. 
2. Мониторинг и след експлоатационни грижи на общинското депото на община 

Вълчи дол –  
Мониторингът включва измерванията и наблюденията на контролираните показатели на 
околната среда и техните параметри се извършват в съответствие със стандартизираните 
или одобрените методики. Съгласно одобреният План за мониторинг през 2021  г.  два 
пъти е извършено изпитване качеството на подземните води – м. март и м. декември, от 
сертифицирана Лаборатория за анализ  на компонентите на околната среда (ЛАКОС), гр. 
Бургас. 
Представени са следните Протоколи: 
2.1. Протокол за вземане на извадки № 0354/17.03.2021 г. и Протокол от изпитване № 

0420/01.04.2021 г.; 
2.2. Протокол за вземане на извадки № 0355/17.03.2021 г. и Протокол от изпитване № 

0421/01.04.2021 г.; 
2.3. Протокол за вземане на извадки № 0356/17.03.2021 г. и Протокол от изпитване № 

0422/01.04.2021 г.; 
2.4. Протокол за вземане на извадки № 2631/08.12.2021 г. и Протокол от изпитване № 

2881/05.01.2022 г.; 
2.5. Протокол за вземане на извадки № 2632/08.12.2021 г. и Протокол от изпитване № 

2882/05.01.2022 г.; 
2.6. Протокол за вземане на извадки № 2633/08.12.2021 г. и Протокол от изпитване № 

2883/05.01.2022 г. 
3. Периодично почистване на локално образувани натрупвания на отпадъци на 

нерегламентирани за целта места –  
През отчетния период са направени няколко почиствания на локално образувани натрупвания 
на отпадъци на неразрешени за целта места, основно през пролетта и есента. 
 
            Програмата за управление на отпадъците на община Вълчи дол 2021-2028 г. е елемент 
от цялостната система за планиране на развитието на общината. Целите и мерките в 
настоящата програма са синхронизирани и съобразени с ключови общински програмни 
документи. 
 Наблюдението и оценката на изпълнението на Програмата за управление на отпадъците 
на Община Вълчи дол е от ключово значение, с оглед проследяване на напредъка по постигане 
на поставените цели, срокове и ресурси и навременно предприемане на действия за 
преодоляване на възникващи проблеми при реализацията на мерките, а при необходимост ‐ 
предприемане на действия за актуализация на Програмата.  
            Наблюдението на Програмата за управление на отпадъците ще се осъществява, чрез 
периодично събиране на информация, свързана с напредъка по изпълнение на включените в 
Програмата мерки и степента на постигане на индикаторите, както и анализ на събраната 
информация и на възникнали проблеми при изпълнението и причините за тях. 
 
 
 
ПЕПА ПЕНЧЕВА, 
 
Вр.И.Д. Кмет на Община Вълчи дол, 
съгласно Решение № 573/16.06.2021 г. 
на Общински съвет-Вълчи дол 
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