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Тази публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата 
ИНТЕРРЕГ ИПА ТГС България Сърбия, CCI № 2014TC16I5CB007. Съдържанието на 
тази публикация е изключителната отговорност на „Б С Проект“ ООД и Община Кула 
и по никакъв начин не изразява мнението на Европейския съюз или на Управляващия 
орган на Програмата. 

 

КРАТКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА 

 

Проект  CB007.1.32.224 „Чист и зелен живот“ 

Финансираща програма Програма ИНТЕРЕГ ИПА ТГС България Сърбия 

Възложител Община Кула 

Изпълнител „В С Проект“ ООД 

Договор CB007.1.32.224-1-SR-3/ 07.04.2017 „Консултантска 
услуга по управление на отпадъците в ТГС район 
България Сърбия”  

Дейност по договора 1.5 „Разработване на Съвместен план за действие по 
управление на отпадъците в района Кула – Княжевац“ 

  

  

  

  

  

 

mailto:obshtinakula@abv.bg
mailto:obshtinakula@abv.bg


  

 

 

 

 

 

гр. Kула – 3 800, ул. “Възраждане” № 38. Тел: кмет: 0938/3-20-20, зам. кмет: 0938/3-22-24,  e-mail : obshtinakula@abv.bg 

Town of Kula – 3800, “Vazrazhdane” str. 38. Tel: mayor: 0938/3-20-20, deputy-mayor: 0938/3-22-24, e-mail: obshtinakula@abv.bg 
 

 

Проектът е финансиран от ЕС чрез Програмата ИНТЕРРЕГ ИПА ТГС България Сърбия 
3 | стр 

СЪДЪРЖАНИЕ 

1 ВЪВЕДЕНИЕ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

2 ОБХВАТ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

3 ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБЩИНИТЕ КУЛА И КНЯЖЕВАЦ ERROR! 
BOOKMARK NOT DEFINED. 

3.1 Община Кула Error! Bookmark not defined. 

3.2 Община Княжевац Error! Bookmark not defined. 

4 СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНИТЕ КУЛА И 
КНЯЖЕВАЦ. АНАЛИЗ НА  НАСТОЯЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ 
НА ОТПАДЪЦИТЕ И ПРЕРАБОТКА  11 

4.1 Община Кула Error! Bookmark not defined. 
4.1.1 Въведение Error! Bookmark not defined. 
4.1.2 Депо за неопасни отпадъци Error! Bookmark not defined. 
4.1.3 Схеми и форми на управление на отпадъците: планиране, финансиране и 
формиране на такси и данъци за услугите. 166 
4.1.4 Анализ на обществената осведоменост относно управлението на 
отпадъците 177 
4.1.5 Анализ на предоставянето на информация Error! Bookmark not defined.7 

4.2 Община Княжевац Error! Bookmark not defined.8 

5 СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ, ДЕЙННОСТИ И ИНДИКАТОРИ ERROR! BOOKMARK NOT 
DEFINED.2 

5.1 Община Кула Error! Bookmark not defined.2 

5.2 Община Княжевац 255 
5.2.1 Регионално депо за отпадъци Error! Bookmark not defined.6 
5.2.2 Станции за преторване Error! Bookmark not defined.6 
5.2.3 Краткосрочни цели в ПУО на община Княжевац 266 
5.2.4 Възможности за управлението на отпадъците за опазване на околната 
среда Error! Bookmark not defined.7 
5.2.4.1 Количества на отпадъците от домакинствата Error! Bookmark not 
defined.7 
5.2.4.2 Предотвратяване на отпадъци Error! Bookmark not defined.7 
5.2.4.3 Рециклиране Error! Bookmark not defined.8 
5.2.4.4 Компостиране 288 
5.2.4.5 Други технологии за оползотворяване на отпадъци Error! Bookmark not 
defined.8 

mailto:obshtinakula@abv.bg
mailto:obshtinakula@abv.bg


  

 

 

 

 

 

гр. Kула – 3 800, ул. “Възраждане” № 38. Тел: кмет: 0938/3-20-20, зам. кмет: 0938/3-22-24,  e-mail : obshtinakula@abv.bg 

Town of Kula – 3800, “Vazrazhdane” str. 38. Tel: mayor: 0938/3-20-20, deputy-mayor: 0938/3-22-24, e-mail: obshtinakula@abv.bg 
 

 

Проектът е финансиран от ЕС чрез Програмата ИНТЕРРЕГ ИПА ТГС България Сърбия 
4 | стр 

5.2.5  Обобщение на приоритетите в плана за управление на отпадъците на 
община Княжевац 299 

6 SWOT АНАЛИЗ 31 
6.1.1 Силни страни Error! Bookmark not defined.31 
6.1.2 Слаби страни Error! Bookmark not defined.31 
6.1.3 Възможности Error! Bookmark not defined.2 
6.1.4 Заплахи Error! Bookmark not defined.2 

7 СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

8 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.4 

9 НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНЯВАНЕ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.5 

10 ПРЕПОРЪКИ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.6 

 

ТАБЛИЦИ 

 Таблица 1: Битови оотпадъци, генерирани в община Кула през 2012-2015 11 

 Таблица 2: Морфолочно съдържание на отпадъците в община Кула  121 

 Таблица 3: Честота на събиране на отпадъжите на домакинствата в община 
Кула 13 

 Таблица 4: Количество на общинските отпадъци в периода 18 – 22 
Септември 2017 199 

 Таблица 5: Резултати от морфологичния анализ в община Княжевац  20 

 Таблица 6: Количество на общинските отпадъци, генерирани в община 
Княжевац 200 

 Таблица 7: Количествени измерения на стратегическите цели в ПУО на 
община Кула 233 

 

  

mailto:obshtinakula@abv.bg
mailto:obshtinakula@abv.bg


  

 

 

 

 

 

гр. Kула – 3 800, ул. “Възраждане” № 38. Тел: кмет: 0938/3-20-20, зам. кмет: 0938/3-22-24,  e-mail : obshtinakula@abv.bg 

Town of Kula – 3800, “Vazrazhdane” str. 38. Tel: mayor: 0938/3-20-20, deputy-mayor: 0938/3-22-24, e-mail: obshtinakula@abv.bg 
 

 

Проектът е финансиран от ЕС чрез Програмата ИНТЕРРЕГ ИПА ТГС България Сърбия 
5 | стр 

СЪКРАЩЕНИЯ 
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1 Въведение 

  

 Настоящият съвместен план за действие по управление на отпадъците в община 
Кула, област Видин, Република България и община Княжевац, регион Тимок, Република 
Сърбия (2018-2020 г.) се основава на трансграничната обобщена оценка на състоянието 
на сектора за управление на отпадъците в двете трансгранични общини, акцентирайки 
върху състоянието на разделно събиране, повторно използване и рециклиране, както и 
събиране и третиране на биоразградимите отпадъци, разработеният обобщен SWOT 
анализ, дейности, мерки и показатели за сектора. 

 Документът е създаден с цел да стимулира опазването на природата в района на 
Кула - Княжевац чрез съвместни инициативи за премахване на нерегламентирани сметища 
и изграждане на екологично мислене в трансграничното население. Двете мерки, целящи 
смекчаване и предотвратяване, ще бъдат използвани за: 

- увеличаване на капацитета за събиране на отпадъци и честотата на обслужване,  

- намаляване на битовите отпадъци, транспортирани до депата за отпадъци,  

- задействане на поведенческа промяна в трансграничното общество по отношение 
на изхвърлянето на отпадъци. 

  Този проектът има за цел да премахне първопричините за нерегламентираните 
сметища и да подобри управлението на битовите отпадъци чрез::  

 - Обезпечаване на съвременно оборудване за повишаване на капацитета за 
събиране на отпадъците;  

 -  Обмен на ноу-хау и прилагане на Европейски най-добри практики в съвместен 
план по управление на отпадъците в региона Кула – Княжевац, организирани обсъждания 
(кръгли маси)  и публични дебати;  

 -  Повишаване на осведомеността на всички равнища относно значението на 
индивидуалния и общностния принос за опазване на околната среда в региона Кула - 
Княжевац.  

 

 

 Настоящият Съвместен план за управление на отпадъците е изготвен в изпълнение 
на Дейност 4 „Съвместен план по управление на отпадъците в региона Кула - Княжевац“ 
на проект CB007.1.32.224 „Чист и зелен живот“ и е базиран на постигнатото от Дейност 3  
„Проучване на настоящото състояние и Европейски най-добри практики” и нейните 
резултати, както следва: 

1) Морфологичен анализ на отпадъците в община Кула, изготвен през Май, 2018 г.; 

2) Морфологичен анализ на отпадъците в община Княжевац, изготвен през Април, 
2018 г.; 

3) Доклад за най-добрите практики на ЕС в областта на управлението на отпадъците 
и предотвратяването на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, изготвен през 
септември 2017 г .; 
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4) Кръгла маса, проведена в Княжевац за обсъждане на горепосочените документи 
- 24 април 2018 г. 

  

 Проектът на Съвместния план за действие е разработен и представен на 
Възложителя на 10 май 2018 г. и е обсъждан със заинтересованите страни от двете общини 
в следните публични дебати: 

 • Обществен дебат в Княжевац, проведен на 11 май 2018 г .; 

 • Обществен дебат в Кула, проведен на 14 май 2018 г. 

 Всички съответни коментари и препоръки на заинтересованите страни, получени по 
време на обществените дебати, бяха взети предвид и включени в съвместния план за 
действие. 
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2 ОБХВАТ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ 

 

 Географски обхват 

 Община Кула, която се състои от един град и осем села и  

 Община Княжевац, която се състои от един град и осемдесет и пет села.  

 Времева рамка  

 Плана за действие е разработен за периода 2018 г. – 2020 г..  

 Предмет на плана за действие  

  Съвместният план за действие за управление на отпадъците в община Кула, област 
Видин, Република България и община Княжевац, регион Тимок, Република Сърбия за 
периода 2018-2020 г. засяга въпроси, свързани с третирането и рециклирането на 
отпадъците, както от домакинствата, така и такива с търговски произход на 
трансграничната територия.   
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3 ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБЩИНИТЕ КУЛА И 
КНЯЖЕВАЦ 

3.1 Община Кула 

    

 Община Кула е разположена в северозападната част на България, в западната част 
на Дунавското поле, на 32 километра от град Видин. Тя обхваща площ от 280,07 км2. Тя 
граничи с общините Видин, Бойница, Грамада и Макреш. На запад граничи с Република 
Сърбия. Граничният пункт „Връшка чука“ се намира на територията на община Кула. Този 
граничен пункт свързва Кула със сръбския град Зайчар. Общината се състои от девет 
населени места (градове и села). Административният център е град Кула. 

   Общината се намира в западната част на Дунавската равнина. Общината Кула има 
смесен равнинен до хълмист релеф, леко наклонен на север и североизток. Няколко малки 
котловини пресичат терена и има две значими реки, включително река Тополовец и река 
Чичилска.   

  На територията на общината има девет населени места (град и осем села), като 
град Кула е административен център. Общината се състои от следните населени места: 
Кула, Старопатица, Цар Петрово, Тополовец, Чичил, Големаново, Извор махала, Коста 
Перчево и Полетковци. Населението на общината според преброяването на Националния 
статистически институт за 2011 г. е 4 615 души. Тази цифра показва продължаващата 
тенденция на спад на населението в този регион. 

  

3.2 Община Княжевац 

  

 Община Княжевац се намира в източната част на Сърбия, по границата с Република 
България и е част от региона Тимошка краина, като е най-южната му община. Според 
статистическите данни от 2011 г. общината обхваща площ от 1,202 км2 и е четвъртата по 
големина община в Република Сърбия. По-голямата част от община Княжевац е 
планинската територия. Общината има 31 491 жители, от които 18 404 живеят в Княжевац 
(Преброяване 2011), което представлява административния, икономически и културен 
център на общината. Според преброяването през 2011 г. броят на домакинствата в 
общината е 11 572, а средният брой членове на домакинство е 2,7. Средната гъстота на 
населението е 26 жители на км2, което го класифицира като малко населена община. 
Индексът на населението за цялата община е само 84,7 за периода 2011/2001. В 
допълнение към Княжевац, община Княжевац включва 85 села с 13 087 жители 
(преброяване през 2011 г.). 

 Най-високата точка на територията на общината е връх Миджур в Стара планина с 
височина 2 169 м, което е и най-високият връх в Сърбия. Най-ниската точка е 176 м и се 
намира в басейна на Княжевац. Град Княжевац се намира в устието на Тъговски Тимок и 
Сърлиджийски Тимок, които заедно образуват Бели Тимок. Климатът е умерен и 
континентален. Най-горещият месец е юли със средна температура 21,3°С, а най-
студеният е януари с средна температура -0,8°С. Средните валежи са 590,8 мм / м2. Средно 
има 306 слънчеви дни и 30 снежни дни през годината. 
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 Княжевац е известен като район на плодовете и лозята, поради преобладаващата 
планинска конфигурация. По настоящем лозята, черешите, сливите и къпините се 
отглеждат най-много. Най-известните отрасли на икономиката, според които градът е 
известен, са машинната промишленост, мебелната промишленост, текстилната 
промишленост, хранително-вкусовата промишленост, кожената и обувната промишленост. 
Нивото на заетост на населението намалява. Частният сектор има преобладаващо място 
и роля в структурата на икономиката на общината. Около 80% от земеделската земя е 
частна собственост. Процентът на общественото хранене и туризма, свързани със 
структурата на заетостта и генерирането на национален доход, е едва около 1,6%. 
Княжевац има значителни предимства и качества в развитието на инфраструктурата. Той 
има достатъчно количество здравословна и качествена питейна вода. Организираното 
водоснабдяване от системата ПВЦ се осигурява в града и в 15 села. Другите населени 
места имат свои собствени системи за водоснабдяване. Княжевац е един от малкото 
градове, които имат отделна система за събиране на отпадъчни води, но липсва капацитет 
за пречистване на отпадъчни води и се освобождават директно в реципиента (река Тимок). 
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4 СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНИТЕ 
КУЛА И КНЯЖЕВАЦ. АНАЛИЗ НА НАСТОЯЩОТО СЪСТОЯНИЕ 
НА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ  И ПРЕРАБОТКА  

4.1 Община Кула 

4.1.1 Въведение 

   

  Постоянно нарастващото количество отпадъци, генерирани от човешката дейност, 
производството и търговията налагат мерки за намаляване на общото количество 
отпадъци, повторната им употреба и увеличаване на рециклирането и оползотворяването 
на отпадъците. С разработването на нови технологии за третиране на отпадъците 
възможностите за използването на отпадъците като алтернативен източник на суровини и 
енергия се разширяват, както и за намаляване на отпадъците, депонирани на сметища. 

  Въз основа на административните, географските и социално-икономическите 
характеристики на община Кула, основният произход на отпадъците са: 

- Домакинствата; 

- Промишлени обекти; 

- Търговски и обслужващи заведения. 

   Събраните отпадъци на територията на общината Кула се транспортират и 
унищожават на регионалното депо за отпадъци в село Жеглица в района на Видин. 
Количеството на събраните отпадъци се претегля с електронни везни на входа на депото. 
Общината получава месечен отчет за датата и часа на пристигане на транспортното 
средство в депото и количеството на изхвърлените отпадъци. 

 Таблица 1 представя количествата генерирани отпадъци в община Кула:  

  

Година 2012 2013 2014 2015 

Битови отпадъци, 
тонове 

1439 666 560 580 

Таблица 1: Битови отпадъци, генерирани в община Кула в периода 2012 г. - 2015 г. 

  

 Морфологичен анализ е извършен в община Кула. Той обхваща две зони: първата 
е с многоетажни сгради (повече от 3 етажа), а втората - еднофамилни къщи с градини и 
малки търговски обекти. Резултатите от анализа показват, че в отпадъчния поток на 
община Кула съществуват следните категории отпадъци: (таблица 2) 
 

Категории 
отпадъци 

Многоетажни 
сгради, % 

Еднофамилни 
къщи, % 

Средни 
резултати, % 

Хранителни  - 
биоразградими 21.7 14.6 18.2 

Хартия и картон 19.2 9.1 14.1 
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Категории 
отпадъци 

Многоетажни 
сгради, % 

Еднофамилни 
къщи, % 

Средни 
резултати, % 

Пластмаси 14.1 12.8 13.5 

Текстил  4.5 1.9 3.2 

Гума 1.3 1.0 1.2 

Кожа 2.5 4.9 3.7 

Градински отпадъци 
- биоразградими 6.4 10.1 8.3 

Дървесни отпадъци 
-  биоразградими 2.0 5.3 3.7 

Стъкло 2.1 3.4 2.8 

Метал 2.5 5.5 4.0 

Строителни 
материали и такива 
от разрушаване 5.7 10.1 7.9 

Електронно 
оборудване 0.3 0.9 0.6 

Опасни отпадъци 0.6 0.3 0.5 

Други 18.4 20.0 19.2 

Таблица 2: Морфологично съдържание на отпадъците в община Кула 

 

  Анализът на морфологичното съдържание показва, че в двете зони най-голям е 
дяла на биоразградимите отпадъци - 30% при многоетажните сгради и около 30% в зоната 
с еднофамилни къщи. Второ място се пада на пластмасовите отпадъци - 14% и 13%. 
Третото място е за отпадъците от хартия и картон с 19,2% и 9,1%. Следващата по големина 
категория е "Други" отпадъци между 18% и 20% за двете зони. След това са отпадъци от 
строителство и разрушаване, съответно с 10% и 6%. 

  Сравнението между двете зони не показва големи различия, с изключение на 
хартията (около 4%) и градински отпадъци (също около 4%). Тези малки различия 
означават, че при определяне на системата за управление на отпадъците, общината може 
да прилага единен подход за всички населени места в територията на общината. Трябва 
да се въведе интегрирана система за цялата община (и интегриран подход). Препоръчва 
се биоразградимите отпадъци да се третират чрез компостиране в домакинствата. 

 Морфологичният анализ показва висок процент на отпадъците от опаковки в 
контейнерите за общи отпадъци, което е знак за неефективност на системата за разделно 
събиране на отпадъците от опаковки. 

 Редица стоки, които се използват дългосрочно в домакинствата, попадат в потока 
отпадъци няколко години след покупката им. Съществува тенденция за дългосрочно 
използване и съхранение на домашни предмети в рамките на домовете за периоди по-
дълги от 5 години. Поради тези дългосрочни стоки, които не са унищожени през годината, 
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в която са закупени (за разлика от храните или вестници например), връзката между 
разходите на домакинствата и генерирането на отпадъци е сложна. 

  Цялата територия на общината се обслужва от организирана система за събиране 
и транспортиране на отпадъци. Дейностите, свързани със събирането и транспортирането 
на отпадъци, включват събирането на всички битови и търговски отпадъци и тяхното 
извозване до регионалното депо Козя гърбина. 

  Честотата на събирането на отпадъците е представена в таблицата по-долу: 

 

Номер 
по ред 

Тип на съдовете Брой 
съдове 

Честота на 
събиране 

1 Контейнери “Бобър” – 1.1m3 –  в 
рамките на Кула 

78 Два пъти месечно 

2 Контейнери “Бобър” – 1.1m3 – в 
рамките на селата 

112 Два пъти месечно 

3 Кофи “Мева” – 0.111m3 – в 
рамките на Кула 

1110 Два пъти месечно 

Таблица 3: Честота на събиране на битовите отпадъци в община Кула  

 

  Съдовете се обслужват от два камиона за превоз на отпадъци с разширен капацитет 
от 10 куб. м. Основният метод за третиране на отпадъците е депонирането им на 
сметището. До 01/09/2015 отпадъците, събрани от територията на община Кула, бяха 
депонирани в общинското депо в района "Дери Магаре" в град Кула. Това хранилище не 
отговаряше на законовите и регулаторните изисквания, посочени в Регламент № 5 / 
27.08.2013. След заповед № РД-204 / 14.08.2015 г. на директора на Регионалната 
инспекция по околната среда и водите - Монтана депото е изведено от експлоатация от 
01.09.2015 г. 

  Община Кула е включена в Регионалната система за управление на отпадъците в 
област Видин. Изградено и въведено в действие е регионално депо за неопасни отпадъци. 
То обхваща общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Кула, Макреш, 
Ново село, Ружинци и Чупрене. 

  Тъй като населението в общината е по-малко от 10 000, то тя не е задължена по 
закон да предоставя безплатни услуги за събиране на разделно събрани битови отпадъци. 

  С Решение № 155 / 23.12.2014 г. на Видинския общински съвет е създадено 
общинското дружество "Регионално депо за битови отпадъци - Видин" (РДБОВ). Това 
регионално депо приема неопасни отпадъци, събрани от всички общини в района на 
област Видин. Съгласно действащото законодателство, депото е от типа "депо за неопасни 
отпадъци". Проектирането на това депо съответства на типа "депо за неопасни отпадъци" 
и осигурява изолационен подложен слой. Това гарантира, че следните категории отпадъци 
могат да бъдат депонирани в регионалното депо: 

- Битови отпадъци; 

- Производствени неопасни отпадъци с морфологично съдържание близко до общите 
битови отпадъци; 

  В депото са разположени следните инсталации, които попадат в обхвата на Закона 
за опазване на околната среда: 
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1. Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин, Белоградчик, Бойница, 
Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене, състоящо 
се от две клетки с общ капацитет 516 000 тона. 

• Клетка 1 (запълнена) с 309 600 тона капацитет / депонирани отпадъци  422 
000m3 и 

• Клетка № 2 (планирана за 2 етап) с капацитет от 206 400 тона / депонирани 
отпадъци 278 000 m3 

  В депото са разположени следните инсталации извън обхвата на Закона за 
опазване на околната среда: 

2. Компостна инсталация - с максимален годишен капацитет за събиране и третиране 
на 10 000 т биоразградими отпадъци. 

3. Инсталация за фрагментиране и пресяване - с максимален годишен капацитет за 
събиране и преработка на 80 000 тона отпадъци от строителство и разрушаване. 

 

4.1.2 Депо за неопасни отпадъци 

  

  Това депо включва две клетки: № 1 и № 2 за депониране на неопасни отпадъци. От 
тях клетка № 1 е в действие и № 2 все още е във фаза инвестиционно проектиране. Клетки 
№ 1 и № 2 ще работят последователно, като клетка № 2 е в процес на планиране за 
изграждане. В близост до клетка № 1 има могила с почва, която ще бъде използвана за 
затрупване на клетките. 

  Депото може да приема отпадъчни фракции, които са включени в списъка на 
разрешените категории отпадъци за депониране в съответствие със Комплексното 
разрешително № 389-H0 / 2010. 

Всички депонирани отпадъци се контролират. Процесът на контрол включва: 

-  Регистрация на превозното средство, превозващо отпадъците на общинската или 
частната фирма; 

-  Претегляне и регистриране на отпадъците; 

- Директен визуален контрол на фракциите на отпадъците за техния вид и 
съдържание. 

  Цялата тази информация се записва и съхранява в цифрова система за 
регистриране на данни - софтуер, който е свързан с контролиращия кантар на входа. 

  Разтоварването на превозните средства за отпадъци се извършва в съответствие с 
технологичната методика. Контролът се упражнява върху ненатоварените отпадъци. След 
като напуснат мястото за съхранение, празните превозни средства преминават през 
инсталация за дезинфекция за измиване на колелата. 

Методът за депониране включва: 

- Разтоварване на отпадъците в клетката; 

- Разхвърляне на отпадъците в клетката; 

- Покриване с почва. 
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 Система за високотемпературно извличане на биогаз 

 Нови газови кладенци ще бъдат изградени на основата на клетка № 1, когато се 
достигне необходимата технологична височина. Това е след отлагане на първия работен 
хоризонт на 2,0 м над дъното на клетката. 

 Има газови кладенци, инсталирани в депото на мястото на предварително 
рекултивирано депо. Те са оборудвани със система от тръбопроводи, които пренасят 
биогаза в инсталации за изгаряне от тип "Факла". Постоянният мониторинг на техническата 
надеждност на инсталацията е гарантиран. Критичната концентрация на метан не е 
достигната още, така че автоматично стартиране на процеса на изгаряне може да се случи. 

  

 Компостна инсталация 

 Компостната инсталация включва третиране на биоразградимите зелени и битови 
отпадъци, понастоящем само от Видин и Белоградчик с максимален капацитет 10 000 тона 
годишно. 

 Компостната инсталация и инсталацията за третиране на биоразградими отпадъци 
се намират в южната част на площадката на регионалното депо във Видин, близо до 
бъдещата клетка № 2. Общата площ на инсталацията за компостиране е 8 412 м2. Те са 
оградени с висока ограда и оборудвани със заключваща се врата. 

 Компостирането се осъществява чрез технология на контролирано биологично 
зреене при аеробни условия на растителни и хранителни отпадъци чрез отлаганията им в 
открити могили с механично смесване. 

Компостната инсталация включва: 

- "Подготвителна" секция, където е инсталиран шредер. Фрагментиране и смесване 
на отпадъците от храни, растения и дървета; 

- Секция "Ферментация", оборудвана с механична бъркалка на компост - с площ от 
4000 м2; 

- Секция "Готов компост", оборудвана с ротационни подемници, където се извършва 
пресяването и съхранението на готовия компост. 

  Производството на компоста се обслужва от трактор и камион с челен товарач. 

 Инсталацията включва складова база за суровини с площ от 1865 м2 и покрита 
площадка за съхранение на оборудване и готов компост с площ от 350 м2 и технически 
пътища. 

  

 Инсталация за фрагментиране и пресяване на отпадъци от строителство и 
разрушаване  

  Фрагментирането и пресяването на строителни и разрушителни отпадъци се 
намира в най-южната част на регионалното депо в близост до компостната инсталация. 
Общата му площ е 4000 м2. 
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4.1.3 Схеми и форми на управление на отпадъците: планиране, 
финансиране и формиране на такси и данъци за услугите   

 

  Събирането на битови отпадъци на територията на община Кула и 
транспортирането й до регионалното депо се извършва от общинската фирма "Еко-Титан" 
ЕООД. Договорът за фирмата включва събиране на всички отпадъци от домакинствата, 
събиране на биоразградими отпадъци на общинска територия и събиране на отпадъци от 
всички публични и частни компании в общината. Операторът на общинското регионално 
депо в "Козя Гърбина" е общинската компания РДБОВ. 

 Финансирането на дейностите по управление на отпадъците на територията на 
община включва следните разходи: 

- Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депа или други 
инсталации за третиране; 

- Изследване, проектиране, изграждане, поддръжка, експлоатация, извеждане от 
експлоатация и мониторинг на депата за отпадъци и други инсталации за 
депониране, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 
възстановявания, посочени в чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците; 

- Почистване на улиците, площадите, алеите, парковете и други места за 
обществено хранене на територията на общината. 

 

Анализът показва увеличаване на разходите за събиране и транспортиране на 
битови отпадъци. 

Причините за това са: 

1. Увеличаване на транспортните разходи; 

2. Повишен размер на плащанията по чл. 64 от ЗУО. 

 

Анализът води до следните изводи: 

1. Услугата за събиране на отпадъци и превозването на отпадъците покрива 100% от 
територията на община Кула; 

2. Приходите от таксите за битови отпадъци са абсолютно недостатъчни за покриване 
на разходите за събиране и транспортиране на отпадъците; 

3. Методът за определяне размера на таксата е стандартен за страната – базиран на 
данъчната оценка на имотите. 
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4.1.4 Анализ на обществената осведоменост относно управлението на 
отпадъците 

 

  Обществената осведоменост относно необходимостта и ползите от намаляването 
на генерираните отпадъци и повторното използване и рециклиране на отпадъци е от 
ключово значение за успеха на системата за управление на отпадъците. 

  На уеб страницата на общината има "зелена" телефонна линия, в която жителите 
могат да подават сигнали и да бъдат информирани за всички въпроси, свързани с 
опазването на околната среда, включително тези, свързани с управлението на отпадъците. 

 Общината не разполага с комуникационна стратегия, свързана с информирането на 
обществеността за въпросите на управлението на отпадъците. Провеждат се ежегодни 
кампании за почистване на обществени места, съчетани с образователни кампании. 

 

4.1.5 Анализ на предоставянето на информация 

   

 Националното законодателство, което определя събирането на информация, 
включва закона за управление на отпадъците и Постановление № 1 / 04.06.2014. Общините 
отговарят за събирането на информация от организациите, участващи в дейностите 
свързани с отпадъците. 

 Предоставянето на информация следва да обхваща основните дейности по 
управление на отпадъците, които могат да бъдат групирани по следния начин: 

- Предварително планиране; 

- Вторично планиране; 

- Договори и контрол на договорите; 

- Събиране и транспортиране на отпадъци; 

- Почистване на територията на общината; 

- Депонирането  и третирането на отпадъци; 

- Разделно събиране на общи видове отпадъци; 

- Контрол на дейностите; 

- Проучване, планиране и изграждане на нови съоръжения; 

- Рекултивация на стари депа; 
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4.2 Община Княжевац  

  

 Общинско комунално предприятие (ОКП) Стандарт Княжевац функционира като 
компания за комунални услуги от 1970 г. Една от основните дейности на компанията е 
събирането и транспортирането на отпадъци на територията на община Княжевац. ОКП 
Стандартът предоставя услуги за събиране на отпадъци за хората в Княжевац и 40 села, 
принадлежащи на територията на община Княжевац, както и за търговските дружества в 
община Княжевац. Отпадъците се събират от домакинства, магазини, заведения за 
хранене, бизнес предприятия, улици, индустриални обекти, обществени зони на града, 
институции, работещи с органични материали и други. Отпадъците се събират веднъж 
седмично съгласно седмичния план за събиране на отпадъците за всички жители, 
обхванати от службата за събиране на отпадъци. Работното време на ОКП Стандарт е пет 
дни в седмицата, 260 дни в годината. Отпадъците се събират и изхвърлят веднъж 
седмично от 40 села от всичките 85 на общината, като се събират в събирателни пунктове, 
където са поставени 120 контейнера от 1,1 m3. Отпадъците се събират в 40 контейнера от 
1.1 м3 и се изхвърлят веднъж седмично от природен парк "Стара планина", особено от 
хотела и ски курорта, а по време на пиковите сезони два пъти седмично. ОКП Стандарт 
има два товарни камиона с повдигачи и четири сметосъбиращи товарни камиона, 1 
комбиниран камион за събиране на отпадъци, който може да събира отделни отпадъци от 
контейнери с 80 литра обем за отпадъци и който може да изпразва контейнери от 1.1 м3 и 
5 м3, както и 1 мулти-култиваторна машина за събиране и обезвреждане на отпадъци. 
Отпадъците се депонират в неурегулирано градско сметище, разположено близо до 
бреговете на реката Бели Тимок. За съжаление, има и много нерегламентирани сметища, 
които се използват за изхвърляне на различни видове отпадъци. Проектът за саниране и 
затваряне на основното сметище в Княжевац е изготвен през 2006 г., но до момента не е 
изпълнен. 

  В допълнение към събирането на битовите отпадъци, събирането на ПВЦ опаковки 
се извършва в община Княжевац. Има контейнери за ПВЦ опаковки на местата, където са 
необходими, до контейнерите за отпадъци. През 2015 г. са събрани и предадени 11,20 тона 
ПВЦ опаковки, 7,36 тона са събрани и предадени през 2016 г. и 8,20 тона ПВЦ опаковки са 
събрани и предадени през 2017 г. Пазарът на вторични суровини в община Княжевац не е 
разработен. Няма механизми за икономически и други стимули за използването на 
отпадъчни материали. Няма разделяне на отпадъците на мястото на тяхното формиране, 
нито от страна ОКП Стандарт, нито от частния сектор. Няма изградена и разработена 
система за обучение и повишаване на осведомеността за управлението на отпадъците. 

 Градското сметище в Княжевац се намира на около 1 километър от центъра на 
града, и като такъв е в неприемливо местоположение, защото е в непосредствена близост 
до града. Депото има почти квадратна форма с площ от повече от 3 хектара. 

 Разработва се проект за претоварващата станция. Община Княжевац принадлежи 
към региона Тимочка краина и е включена в проекта за Регионално депо за отпадъци в 
Халово. Предвид факта, че капацитетът на площадката за изхвърляне на отпадъци в град 
Княжевац е запълнена и че регионалното депо в Халово все още не е реализирано в най-
кратки срокове и след изграждането на претоварна станция, ОКП Стандарт Княжевац ще 
да бъде принудено да транспортира отпадъците до едно от най-близките депа в Ниш или 
Пирот. 
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 Таблица 4 показва данните за количеството генерирани битови отпадъци, 
измерено в периода от 18 Септември до 22 Септември, 2017 г. 

Номер по 
ред 

Моторни средство Тегло нето на 
отпадъците, тон 

1 Товарен камион  (рег. номер KŽ 004-ZŠ)  27.48 

2 Товарен камион (рег. номер KŽ 004-DŠ) 27.30 

3 Товарен камион (рег. номер KŽ 007-XB) 29.86 

4 Камион с повдигач (рег. номер KŽ 001-MN) 25.14 

 ОБЩО: 109.78 

Таблица 4: Количество на битови отпадъци в периода 18  -  22 Септември 2017 

   

 Като се има предвид, че броят на живущите, обхванати от услугата е 27004, 
получените данни за образуването на отпадъци на глава от населението на община 
Княжевац на ден са 0,58 кг на жител за ден. 

 Таблица 5 по-долу представя процента на различните категории отпадъци по  
сектор на домакинства. 

Отпадъци, 
категории 

СЕКТОР НА ДОМАКИНСТВА 

Индивидуални - 
Град % 

Колективни - Град 
% 

Селски райони 

% 

Хранителни 
отпадъци 

37.37 59.26 30.14 

Хартия и картон 9.34 5.66 6.58 

Пластмаси 13.65 16.56 11.33 

Текстил 11.86 4.36 10.60 

Гума 0.43 1.44 0.22 

Кожа 0.00 0.44 0.37 

Градински отпадъци 9.56 0.74 13.85 

Дърво 0.07 0.65 0.44 

Стъкло 0.29 2.31 1.75 

Метал 2.77 2.22 2.34 
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Отпадъци, 
категории 

СЕКТОР НА ДОМАКИНСТВА 

Индивидуални - 
Град % 

Колективни - Град 
% 

Селски райони 

% 

Строителни 
отпадъци 

1.08 1.09 0.00 

Опасни отпадъци 0.83 1.00 1.02 

Остатъци (Пепел) 12.76 4.27 21.37 

ОБЩО: 100.00 100.00 100.00 

Таблица 5: Резултати от морфологичния анализ на отпадъците в община Княжевац 

  

 Таблицата по-долу показва количеството на събраните отпадъци в община 
Княжевац за четирите периода и общото за тях. Също така е посочено средното количество 
отпадъци в килограми на човек от населението за ден и година. 

Период 
Генерирани 
отпадъци, 

тон/год. 

Генерирани отпадъци на човек 
от населението 

кг/човек/ден кг/човек/год 

Лято 1431.1 0.581 212.0 

Есен 1667.3 0.677 247.1 

Зима 1622.9 0.659 240.5 

Пролет 1442.1 0.585 213.5 

Общо 6163.4 0.625 228.1 

Таблица 6: Количество на генерирани отпадъци в община Княжевац 

 

 Общото количество генерирани битови отпадъци в община Княжевац възлиза на 
6163,4 тона твърди отпадъци годишно. Сравнявайки тези данни с данните от 2010 г.,  когато 
общото количество отпадъци е възлизало на 5800 тона, има леко увеличение на 
количеството отпадъци. Въз основа на резултатите от измерванията, може да се отбележи, 
че населението на община Княжевац генерира средно 0,625 кг битови отпадъци на ден 
(228,1 кг / год.), което е значително под средното за населението на Република Сърбия 
генериращо 0,870 кг битови отпадъци на ден (318 кг / год.). 

  Въз основа на резултатите от анализа на количеството и състава на битовите 
отпадъци в община Княжевац, може да се заключи: 

• Средно 0,625 кг битови отпадъци на ден се генерират в община Княжевац, което е 
значително под средното за населението на Р. Сърбия, което генерира 0,870 кг 
битови отпадъци на ден. 
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• Средният морфологичен състав за цялата община Княжевац е на нивото на средния 
морфологичен състав за цялата Р. Сърбия. 

• Делът на биоразградимите отпадъци от около 50%, което показва възможността и 
обосновката за въвеждането на третиране на този вид отпадъци в следващия 
период 

• Количеството рециклируеми отпадъчни материали (хартия, пластмаса, метал и 
стъкло) е около 25%, което не е незначително предвид факта, че част от 
рециклируемите материали се класифицират отделно и не се регистрират при 
описване на морфологичния състав на битовите отпадъци. 

• При анализа на морфологичния състав на битовите отпадъци по сектори и 
осреднените стойности и за трите сектора, почти идентични данни са наблюдавани 
във всички записи за сектора на индивидуалните жилища в града и средните 
стойности. Това наблюдение е много интересно от гледна точка на бърз анализ на 
състава на отпадъците чрез вземане на проби и анализ на отпадъци само от 
жилищния сектор на индивидуалните жилища в града, който също така 
представлява морфологичния състав на цялата община Княжевац. 

  

 Въз основа на анализа на състава на отпадъците, се стига до заключението, че 
трябва да се направи пилотен проект за въвеждане на Системата за изхвърляне на 
отпадъците "Две кошчета и торби", съответно за биологични, други и рециклируеми 
отпадъци. 
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5 СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ, ДЕЙНОСТИ И ИНДИКАТОРИ 

  

 При разработването на стратегическите цели, дейностите и показателите на плана 
за действие са взети под внимание основните принципи на редица политически и планови 
документи на Република България и Република Сърбия. Сред тях е и Националният 
стратегически план за постепенно намаляване на биоразградимите отпадъци, които отиват 
в депа 2010-2020 г., Националния стратегически план за управление на отпадъците от 
строителство и разрушаване на Република България за периода 2011-2020 г. и проекта за 
Национален план за управление на утайките от отпадъчни води. 

 Настоящият документ се разработва в тясна координация с Третия национален 
план за изменението на климата, 2013-2020 г. и по-специално в частта, свързана с 
емисиите на парникови газове от сектора "Отпадъци". Разпоредбите на Националната 
програма за реформи на Република България в изпълнението на стратегията "Европа 
2020", Националната програма за развитие: България 2020, Националната стратегия за 
регионално развитие 2012-2022 и Националния план за действие за управление на 
устойчивите органични замърсители 2012-2020. 

 

  

5.1 Община Кула 

 

  За да се прецени дали целите са постигнати в рамките на определената времева 
рамка, са формулирани конкретни цели, за да се гарантира постигането на общата цел на 
програмата. Общинската програма се разработва и приема за период, който трябва да 
съвпадне с периода на действие на Националния план за управление на отпадъците за 
периода 2014-2020 г. Общинската програма е разработена в съответствие със структурата, 
целите и прогнозите на Националния план за управление на отпадъците (НПУО) в 
съответствие с Европейската стратегия за устойчиво развитие и подхода "Нулеви 
отпадъци“: 

 

 ЦЕЛ 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез 
 предотвратяване на образуване им и насърчаване повторно им използване. 

 ЦЕЛ 2: Увеличаване на количествата рециклирани и възстановени отпадъци 
 чрез изграждане на мрежа от инсталации за третиране на цялото количество 
 генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната 
 среда. 

 ЦЕЛ 3: Управление на отпадъците, което осигурява чиста и безопасна среда. 

 ЦЕЛ 4: Превръщане на обществеността в основен фактор в прилагането на 
 йерархията по управление на отпадъците. 
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 Общинската програма поставя девет специфични цели при управлението на 
отпадъците за периода 2016 – 2020 г.: 

1. Намаляване на генерираните отпадъци;  

2. Постигане на всички предварително определени регулаторни цели за 
подготовката на битови отпадъци за рециклиране до 2020 г .; 

3. Постигане на предварително определени регулаторни цели за намаляване на 
потоците от биоразградими и строителни отпадъци до депонирането им; 

4. Управление на специфични потоци от отпадъци в съответствие с изискванията на 
националното законодателство; 

5. Устойчив финансов бюджет на системата на достъпни цени за населението; 

6. Щадящо екологията изхвърляне на отпадъците; 

7. Предотвратяване и намаляване на риска от старо замърсяване от отпадъците; 

8. Да се създаде ефективна правна рамка за управление на отпадъците на местно 
ниво; 

9. Участие на обществеността. 

 

Количествени измерители на стратегическите цели: 

Определените по закон цели, които трябва да бъдат постигнати в края на периода 
на изпълнение на тази програма, са: 

 

Битови отпадъци Подготовка за повторна 
употреба и рециклиране на 
отпадъчни материали, 
генерирани от населението от 
хартия, пластмаса, стъкло и 
метали като минимум 

Намаляване най-малко с  
50% от тяхното тегло до 
2020 

 

Строителни и 
разрушителни 
отпадъци 

Подготовка за рециклиране, 
повторна употреба и друго 
възстановяване  

Намаляване най-малко с  
70% на тегло им до 2020 

Домакински 
биоразградими 
отпадъци  

Отделно събиране и 
възстановяване 

Намаляване на депонираното 
количество в сравнение с 1995  

Не по-малко от 50% от 
количеството установено в  
2014 

Не по-малко от 35% до 
2020 

Таблица 7: Количествени измерители на стратегическите цели в ПУО на община Кула 

  Съществуващите цели за рециклиране на специфични отпадъчни потоци - отпадъци 
от опаковки, СМПС, ОЕЕО са отговорност на съответните организации за 
оползотворяване, докато общината се ангажира да сътрудничи и оказва подкрепя. 
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АЛТЕРНАТИВНИ СЦЕНАРИИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

  

 Сценарий 1: „Нулев сценарий“.  

 Предполага се, че: 

(1) Регионалното депо за отпадъци функционира независимо от приноса от 
предварителната обработка и рециклирането на отпадъците за постигане на 
целите; 

(2) Текущото събиране на отпадъци и депонирането на отпадъци, както и 
съществуващото ниво на разделно събиране на отпадъци ще бъдат запазени. 

  

 Сценарий 2: „Динамичен подход за управление на отпадъците“  

Сценарият осигурява постигането на цели, свързани с:  

 Рециклиране на битови отпадъци от хартия, метали, пластмаси и стъкло чрез 
прилагане на ефективни мерки за разделно събиране на битови отпадъци от 
източника, управляван от организации за оползотворяване на опаковки и общината, 
разделно събиране на отпадъци от други източници, използване на 
съществуващата технология за предварителното третиране (разделяне) на 
смесени битови отпадъци и подобряването на същите, ако е необходимо. 

 Рекултивация на депото за неопасни отпадъци в гр. Кула - тази цел беше постигната 
и депото беше регенерирано през 2016 г. 

 Отделно събиране на отпадъци от поддръжка на зелените площи и транспортиране 
до регионалното депо. 

 Въвеждане на домашно компостиране на зелените отпадъците, за намаляване на 
количеството на зелените отпадъци. 

 Постигане на целите за разделно събиране и рециклиране на отпадъци от 
строителство и разрушаване на сгради чрез контрола на строителни фирми; 
осигурени транспортни средства от общината за събиране и транспортиране на 
малки количества строителни отпадъци от ремонтни дейности в домакинствата; 
използване на технологията РД за рециклиране на отпадъци за строителните 
отпадъци. 

 

  Сценарий 1 има най-ниската текуща стойност. Вероятно, целите няма да бъдат 
постигнати. 

 Стойността на Сценарий 2 е значително по-висока и той включва инвестиции за: 

- Усъвършенстване на съществуващите регионални технологии за 
депониране за по-ефективно възстановяване на битовите отпадъци и 
предотвратяване на емисиите на парникови газове (ако се потвърди 
необходимостта от това); 

- Закупуване на компостери за домашно компостиране ; 
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- Закупуване на контейнери за разделно събиране на домакински биологични 
отпадъци. 

 Сценариите, които трябва да бъдат формулирани, трябва да се разглеждат само в 
контекста на избора на оптимално решение за разработване на техническата 
инфраструктура за третиране на отпадъци и преценяване на разходите за изпълнение на 
плана. 

 Общинската програма поставя девет специфични цели за управление на 
отпадъците за периода 2016-2020: 

1. Намаляване на генерираните отпадъци;  

2. Постигане на всички предварително определени регулаторни цели за 
подготовката на битови отпадъци за рециклиране до 2020 г .; 

3. Постигане на предварително определени регулаторни цели за намаляване на 
потоците от биоразградими и строителни отпадъци до депониране; 

4. Управление на специфични потоци от отпадъци в съответствие с изискванията на 
националното законодателство; 

5. Устойчив финансов бюджет на системата на достъпни цени за населението; 

6. Щадящо екологията изхвърляне на отпадъците; 

7. Предотвратяване и намаляване на риска от старо замърсяване от отпадъците; 

8. Да се създаде ефективна правна рамка за управление на отпадъците на местно 
ниво; 

9. Участие на обществеността. 

 

 

5.2 Община Княжевац 

 

  Правилното управление на отпадъците, което освен друго, включва събирането на 
отпадъци от най-малко 80% от населението, подходящият транспорт, рециклирането и 
окончателното депониране на останалите отпадъци е скъпо дори за големите общини. Като 
рационално решение на проблема, управлението на отпадъците в община Княжевац 
включва сътрудничество с други общини или създаване на регионално управление на 
отпадъците. Това беше постигнато чрез установяване на съвместно управление на 
отпадъците на общината Княжевац и областите Бор и Зайчар. 

  От анализа на количествата и морфологичния състав на отпадъците на община 
Княжевац е очевидно, че количествата отпадъци са малки, което влияе благоприятно на 
транспортните разходи и повечето от отпадъците са биоразградими, което налага да се 
разгледат възможностите за разделно събиране и рециклирани / компостирани отпадъци. 

  Общинският план предвижда изграждането на претоварна станция на територията 
на община Княжевац, където общинската комунална  компания ще депонира отпадъците. 
От там отпадъците ще се транспортират с големи превозни средства до регионалното 
депо. Планът не предвижда съоръжение за разделяне на отпадъците в претоварващата 
станция поради неговото малко количество. 
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5.2.1 Регионално депо за отпадъци 

   

 Избраната площадка за депо заема площ от около 15 хектара. Разположена е на 
кръстовище по пътя Велики извор - Халово. Макар, че повечето от новите санитарни депа 
са проектирани за 20 години експлоатация, на базата на изчисляването на общото 
количество отпадъци, които ще се генерира в общините в региона, може да се заключи, че 
депото може да бъде експлоатирано 30 години, ако мерките за преработка са в сила през 
целия период на използване на депото. Депото ще се състои от няколко окопа, всеки от 
които ще бъде запълнен за около пет години, след което той трябва да бъде затворен и 
регенериран. След затваряне на окопа, нов ще започва да се пълни. Площадката е 
достатъчно голяма за да побере необходимите обслужващи сгради и съоръжения. 

 

5.2.2 Претоварващи станции 

   

 Станциите за претоварване (прехвърляне) са местата, където отпадъците от 
местни сметосъбиращи превозни средства се съхраняват временно и се прехвърлят на по-
големи превозни средства, които ги транспортират до регионалното санитарно депо. Те 
също така осигуряват място, където нестандартни превозни средства (по-малки превозни 
средства, трактори, повдигачи, контейнери) и дори превозни средства ще бъдат докарани 
от гражданите в определено време за рециклиране или изхвърляне. Това ще подпомогне 
събирането на местните отпадъци и ще осигури по-икономичен и ефективен транспорт на 
отпадъците до отдалечени санитарни депа. Тя също така ще допринесе за предотвра-
тяването на появата на нерегламентирани сметища за отпадъци. 

  Претоварна станция ще бъде построена в община Княжевац поради голямото 
разстояние до регионалното депо. Там, също така ще събират неопасни промишлени 
отпадъци, насипни отпадъци, отработени масла, батерии и други. 

  Принципът на функциониране на станцията за претоварване е прост: отпадъците се 
разтоварват от превозното средство върху транспортна лента, където се извършва 
разделянето, обикновено ръчно. След това те отиват в контейнери, където се уплътняват. 
След напълването на контейнерите с компактни отпадъци, те се натоварват и 
транспортират до регионалното депо. 

 

5.2.3 Краткосрочни цели в ПУО на община Княжевац 

  

 Основната цел на Плана за управление на отпадъците в община Княжевац е да се 
изгради ново регионално депо за депониране на смесени битови отпадъци, за да се 
отговори на изискванията на ЕС, фокусирани върху опазване на околната среда и 
човешкото здраве 

  Второ, целта е да се почистят или закрият и рекултивират всички идентифицирани 
неурегулирани депа на територията на общината. 
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5.2.4 Възможности за управлението на отпадъците за опазване на 
околната среда  

   

 Развитите страни - Съединените щати и ЕС разполагат с редица възможности за 
справяне с битовите отпадъци. Всички варианти са свързани с количеството и състава на 
отпадъците, но също така и с националните стратегии, под формата на подкрепа за една 
от възможностите за третиране на отпадъците чрез субсидии, правни договорености, други 
данъци или преференции. 

  За целите на Плана за управление на отпадъците в община Княжевац, в 
съответствие с правните разпоредби на Република Сърбия, най-важен приоритет е 
изграждането на регионално депо за отпадъци. След това, или по време на изграждането 
на регионалното депо за отпадъци, трябва да бъдат въведени някои от съответните 
възможности за управление на отпадъците. Тук са изброени най-добрите възможности за 
региона на Зайчар, които се основават на количеството отпадъци, състава на отпадъците 
и директивите на ЕС, тъй като Република Сърбия има за цел присъединяване към ЕС. 

 

5.2.4.1 Количества на отпадъците от домакинствата 

  

 Количествата зависят от: 

 Прираст на населението – намаляване на населението се наблюдава в общината; 

 Икономическия растеж (БВП); 

 Увеличаване на районите със сметосъбиране; 

 Намаляване на отпадъците чрез предварително сортиране и подготвяне за 
рециклиране. 

  Въз основа на анализ на количествата отпадъци, и с оглед на общите икономически 
условия се счита, че малките количества отпадъци, които понастоящем се генерират в 
общината, биха били слабо засегнати от предварително разделяне (както е заложено в 
Плана за управление на отпадъците в община Княжевац). 

 

5.2.4.2 Предотвратяване на отпадъци 

   

 Тази мярка е в допълнение към йерархията на управлението на отпадъците. 
Положителните резултати, които биха имали засегат всички области на управлението на 
отпадъците - по-малко отпадъци води до по-малко разходи за  управление. 

 Предотвратяването може да се постигне по няколко начина: 

 Промоция на вторичното оползотворяване на отпадъците, особено на отпадъците 
от опаковки, 

 Промоция на „чистите“ технологии, които включват възстановяване и рециклиране 
в рамките на собствената си производствена система, 

 Развитие на пазара на вторичните суровини; 

 Промяна в поведението на населението. 
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5.2.4.3 Рециклиране 

  

 Рециклирането е разделяне на специфичните компоненти от отпадъците, като 
например хартия, стъкло, пластмаса, метал, органични съединения и други, и тяхната 
подготовка за повторна употреба. Рециклирането може да се приложи по два начина: чрез 
отделяне на компонентите в местата на образуване на отпадъци или чрез последващо 
(вторично) разделяне. Поради малкото количество отпадъци, генерирани в община  
Княжевац, системата за разделяне на отпадъците в домакинствата би била по-малко 
ефективна, в сравнение с изграждането на обществени съоръжения за сепариране на 
отпадъците. 

 

5.2.4.4. Компостиране 

   

 Компостирането е процес на рециклиране на част от органичните отпадъци и 
превръщането им в полезен материал. Това също е начин да се отговори на изискването 
за намаляване на органичните отпадъци, които се депонират. 

 Съществуват различни системи за събиране на отпадъци за компостиране - или 
само градински отпадъци, или градински отпадъци смесени с твърди битови отпадъци. 

 В момента, община Княжевац не предвижда изграждането на системи за 
компостиране. 

 

5.2.4.5. Други технологии за възстановяване на отпадъци 

   

 За да се максимизиране използването на ресурсите и за да се намалят отпадъците 
и отрицателното им въздействие върху околната среда и човешкото здраве, е необходимо 
да се проучат максимален брой възможни технологии за постигането на тези цели. Такива 
технологии са: изгаряне, превръщане на отпадъците в гориво, газификация, пиролиза и 
много други. 

 При изграждането на депото за отпадъци, трябва да бъде осигурена система за 
оползотворяване на получения биогаз от депонираните отпадъци. 
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5.2.5     Обобщение на приоритетите в плана за управление на 
отпадъците на община Княжевац                                                        

  

 Общинският план за управление на отпадъците е документ, който организира 
процеса на управление на отпадъците на общинско ниво. Общинският план трябва да 
съответства на регионалния план или плана, който регламентира територията на 
съвместно управление на няколко общини. Община Княжевац ще формира регионална 
система за управление на отпадъците заедно с общините Зайчар, Кладово, Майданпек, 
Болевац, Бор и Сокобаня. Общинският план ще бъде съгласуван с Регионалния план за 
управление на отпадъците за Тимочкия регион. 

  Общинският план за управление на отпадъците представя актуалното състояние в 
региона като количества, вид отпадъци, методи за събиране, третиране и обезвреждане. 
Той също така определя посоката и приоритетите, както и динамиката и начина за 
решаване на проблемите в съответствие с приложимото национално и европейско 
законодателство за управление на отпадъците в областта на опазването на околната 
среда.  

 Планът цели да създаде устойчива система за дългосрочно управление на 
отпадъците, особено на общинско ниво, но и за региона. Имайки в предвид, че общината е 
с относително малък брой население, системата за управление на отпадъците трябва да 
бъде изградена по начин, който има минимално неблагоприятно въздействие върху 
околната среда и здравето на настоящите и бъдещите поколения, като рационално 
използва ресурсите и съвременните методики за управление на отпадъците. Необходимо 
е координирано участие на всички заинтересовани страни в управлението на отпадъците - 
държавните органи, местните власти, общините, домакинствата, промишлените и 
търговските организации, НПО, бизнеса и разбира се, всеки човек. Това включва 
определяне на най-подходящия модел за постигане на пълен контрол върху целия поток 
от отпадъци, разделяне, събиране, транспортиране, третиране и депониране. 

 Системата на управление трябва да подсигури: 

 Намаляване на генерираните отпадъци; 

 Отделянето на полезните компоненти от отпадъците; 

 Рационално събиране и депониране на  отпадъците; 

  Това ще изисква инвестиции, активни дейности и финансова и технологична 
готовност за преминаване към новата действаща система. 

  Регионалният план за управление на отпадъците в общините Зайчар, Болевац, Бор, 
Кладово, Майданпек, Неготин и Княжевац очерта следните приоритетни задачи (раздел 11. 
Заключение): 

1. Осигуряване на условия за разделно събиране чрез система от два контейнера 
(контейнер за рециклиране на отпадъци и контейнери за други смесени отпадъци); 

2. Изграждане на регионално депо за отпадъци в регионалния център - Зайчар. 
3. Избор на един от вариантите, предлагани от този регионален план, и навременното 

му оценяване, за да се изпълнят всички изисквания, включени с незадължително 
решение; 
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4. Рехабилитация и рекултивация на незаконните депа за отпадъци в региона, 
съгласно съответните актове и наредби. 

5. Осигуряване на непрекъснато образование на обществеността, експертите и 
отговорните лица, вземащи решения в местните власти, с цел повишаване на 
осведомеността в областта на управлението на отпадъците, възможно най-скоро.  

6. Както е вписано в глава 7.2.3 „Методи за планиране и финансово управление“, 
Регионалният план предлага конкретна стъпка в подготовката и активната работа 
заедно на всички общини с процедурата за създаване на нова устойчива система, 
преди да е започнало изграждането на нов регионален център за депониране и 
рециклиране. Взаимодействието на общините ще бъде по-полезно за всички 
страни, в сравнение със сегашната ситуация, при която всяка община работи сама 
за себе си, като всеки използва различен подход, повече или по-малко успешен, 
като се сблъсква понякога със свои собствени проблеми. 
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6 SWOT  АНАЛИЗ 

 

 Съществуващото състояние на управлението на отпадъците е оценено в ПУО чрез 
SWOT Анализ. 

 SWOT анализът се основава на идеята за отделяне на предмета на стратегическия 
анализ от средата, в която той работи. Предметът на стратегически анализ се разглежда 
заради неговите "Силни страни" и "Слаби страни". Околната среда, в която предметът на 
стратегическия анализ функционира е формулиран във "Възможности" и "Заплахи". 

 Силни страни са ресурс, умения или други предимства на сектора. Силната страна 
е отличителна компетентност, която дава сравнително предимство. 

 Слаби страни представляват ограниченията или недостига на ресурси, умения и 
способности, които сериозно възпрепятстват развитието на сектора. 

 Възможности представляват най-полезните елементи на външната среда. Това са 
оптимални външни фактори, от които секторът се ползва или би могъл да се възползва. 

 Заплахи са най-неблагоприятните сегменти на външната среда. Те поставят най-
големите бариери пред настоящето или бъдещото (желаното) състояние. 

 

6.1.1 Силни страни   

 

- Цялата територия на община Кула се обслужва от сметосъбиране и 
изхвърляне на отпадъци;  

- Около 50% от общината на Княжевац се обслужва от сметосъбиране и 
изхвърляне на отпадъци; 

- 100% от нуждите от контейнерите за битови отпадъци са задоволени в Кула 
и 50% в Княжевац; 

- Участие на община Кула в регионалната система за управление на 
отпадъците на гр. Видин; 

- Участие на община Княжевац в Регионалния план за управление на 
отпадъците в Тимочкия регион; 

- Община Кула е разработила общинска нормативна уредба относно 
управлението на отпадъците. 

 

6.1.2 Слаби страни   

 

- Ниска ефективност на приложените системи за разделно събиране на 
широко разпространените отпадъци. 

- Отложени, но все още некултивирани сметища в землището на Кула, район 
Дери магаре. 
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- Не са приложени проекти, насочени към минимизиране на биоразградимите 
отпадъци чрез компостиране в домакинствата. 

- Високо ниво на депониране на различни видове отпадъци. 

- Няма мерки и стимули за намаляване на количеството генерирани отпадъци 
от населението на местно ниво. 

 

6.1.3 Възможности 

 

- Използване на финансови инструменти на ЕС за справяне с проблемите, 
свързани с ефективното управление на отпадъците на местно равнище. 

- Промяна на обществените нагласи в полза на намаляване на количеството 
генерирани отпадъци и ефективното им управление. 

- Висок процент на разделно събраните на широко разпространените 
отпадъци на територията на общината. 

- Висока ефективност на предварителното третиране на отпадъците, 
доставени на регионалното депо. 

- Подобряване на административния капацитет по отношение на дейностите 
по управление на отпадъците. 

- Гарантиране на прозрачност при определяне на данъка върху битовите 
отпадъци за гражданите и предприятията и въвеждане на принципа 
"заплащане според генерираното количество". 

 

6.1.4 Заплахи 

 

- Парични глоби за населението - неплащащо дължимата такса за покриване 
на разходите за услугите по управление на отпадъците. 

- Значително увеличение на разходите за управление на битовите отпадъци и 
необходимостта от увеличаване на таксата "Битови отпадъци". 

- Промяна в законодателството на европейско и / или национално равнище. 

- Ниска ефективност на предварителното третиране на отпадъците, 
доставени на регионалното депо. 

- Неуспешни цели за събиране и рециклиране за съответните референтни 
години, определени в ПУО. 
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7 СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

 

  Стратегическа цел на Съвместния план за действие по управление на отпадъците 
в общините Кула и Княжевац 2018-2020 г. е постигането на регионални и национални 
цели за намаляване на количествата генерирани отпадъци и увеличаване дела на 
рециклираните органични отпадъци, включително биоразградими отпадъци. 

 Стратегическа цел 1:  

  Намаляване на вредните ефекти от битови и търговски отпадъци, като се 
предотврати тяхното генериране и насърчи повторното им използване. 

 Стратегическа цел 2:  

  Увеличаване на количествата рециклирани и възстановени отпадъци чрез 
създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на всички 
генерирани отпадъци, което да намали риска за човешкото здраве и околната среда. 

 Стратегическа цел 3:  

  Превръщане на обществеността в ключов фактор за прилагане на йерархията на 
управлението на отпадъците. 

 

 

 

 

 Съвместният план за действие по управление на отпадъците в общините Кула и 
Княжевац 2018-2020 съдържа 20 конкретни действия / мерки и свързани с тях индикатори, 
които допринасят за постигането на стратегическите цели на местно, регионално и 
национално равнище за устойчиво планиране и управление на отпадъците.  

 

 Дейностите са формулирани на база на теренните проучвания, проведени в рамките 
на този проект в двете трансгранични общини през 2017 г. и обобщена трансгранична 
оценка на нуждите на жителите, идентифицирани в общините Кула и Княжевац, като 
генериращи битови и промишлени отпадъци.
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Страт
егиче
ска 
цел 
(СЦ) 

Специфична цел  Дейности / мерки  

 

Източник на 
финансиране  

 

Период 
на 
изпълн
ение 

Очаквани резултати Целен индикатор с 
изпълнението 

Отговорни институции 

Водещи Партньор 

СЦ1: 

 

Специфична цел 
1: 
Предотвратяване 
на отпадъците и 
насърчаване на 
повторното им 
използване 

 

Пилотно въвеждане на 
намалена (дисконтирана) 
такса за събиране на 
отпадъци за домакинства, 
които прилагат домашно 
компостиране 

Общински и 
държавен бюджет Р. 
България 

Общински и 
държавен бюджет 
по сектори Р. 
Сърбия 

Европейски 
програми и проекти 

2020 

 

Намалена такса за 
събиране на отпадъци 
за домакинства, които 
прилагат домашно 
компостиране 

Брой домакинства, 
които да прилагат 
домашно 
компостиране на 
биологични 
отпадъци 

Община 
Кула,  

Община 
Княжевац  

Министерство 
на околната 
среда и водите 
(МОСВ), 
България, 
Министерство 
на опазване на 
околната 
среда и 
градоустройст
вото (МООСГ), 
Сърбия,  
частен сектор  

СЦ1: 

 

Специфична цел  
1: 
Предотвратяване 
на отпадъците и 
насърчаване на 
повторното им 
използване 

 

Намаляване на хартия и 
други отпадъци от 
канцеларски материали 
чрез въвеждане на 
"електронен офис" 

 

Общински и 
държавен бюджет Р. 
България 

Общински и 
държавен бюджет 
по сектори Р. 
Сърбия 

Европейски 
програми и проекти 

2020 Реализирана 
електронна 
администрация 

Брой държавни 
институции, които 
прилагат 
електронни услуги, 
водещи до 
намаляване на 
хартиените 
отпадъците; 
До 10% намаление 
на хартиените 
отпадъци от 
офиси. 

Община 
Кула,  

Община 
Княжевац 

МОСВ, 
България, 
МООСГ, 
Сърбия 

mailto:obshtinakula@abv.bg
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Страт
егиче
ска 
цел 
(СЦ) 

Специфична цел  Дейности / мерки  

 

Източник на 
финансиране  

 

Период 
на 
изпълн
ение 

Очаквани резултати Целен индикатор с 
изпълнението 

Отговорни институции 

Водещи Партньор 

СЦ1: 

 

Специфична цел  
1: 
Предотвратяване 
на отпадъците и 
насърчаване на 
повторното им 
използване 

 

Интегриране на EMAS 
лицензирани или ISO 
сертифицирани 
организации като критерии 
за участие в търгове за 
обществени поръчки 

 

Общински и 
държавен бюджет Р. 
България 

Общински и 
държавен бюджет 
по сектори Р. 
Сърбия 

Европейски 
програми и проекти 

2020 Увеличен брой 
организации, 
използващи системи за 
управление 

Брой сертифи-
цирани организа-
ции, брой на 
офертите за 
обществени 
поръчки с такива 
критерии 

Община 
Кула,  

Община 
Княжевац 

МОСВ, 
България, 
МООСГ, 
Сърбия 

СЦ1: 

 

Специфична цел  
1: 
Предотвратяване 
на отпадъците и 
насърчаване на 
повторното им 
използване 

 

Таксата за събиране на 
битови отпадъци се 
изчислява въз основа на 
действителното 
количество отпадъци 

Общински и 
държавен бюджет Р. 
България 

Общински и 
държавен бюджет 
по сектори Р. 
Сърбия 

Европейски 
програми и проекти 

2020 Намаляване на 
количеството отпадъци 
вследствие 
ангажирането на 
домакинствата, които 
плащат въз основа на 
действителното 
количество отпадъци 

През 2020 г. 
таксата за 
събиране на 
битови отпадъци 
съответства на 
действително 
депонираните 
отпадъци 

Община 
Кула,  

Община 
Княжевац 

Домакинств
а 

МОСВ, 
България, 
МООСГ, 
Сърбия 

mailto:obshtinakula@abv.bg
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Страт
егиче
ска 
цел 
(СЦ) 

Специфична цел  Дейности / мерки  

 

Източник на 
финансиране  

 

Период 
на 
изпълн
ение 

Очаквани резултати Целен индикатор с 
изпълнението 

Отговорни институции 

Водещи Партньор 

СЦ1: 

 

Специфична цел  
1: 
Предотвратяване 
на отпадъците и 
насърчаване на 
повторното им 
използване 

 

Благотворителни събития 
за даряване на дрехи 
втора ръка, обувки и 
текстил 

Общински и 
държавен бюджет Р. 
България 

Общински и 
държавен бюджет 
по сектори Р. 
Сърбия 

Европейски 
програми и проекти 

2018-
2020 

По-малко текстилни 
отпадъци 

Намалява 
количеството 
отпадъчен текстил 
годишно 

Община 
Кула,  

Община 
Княжевац 

Жители 

МОСВ, 
България, 
МООСГ, 
Сърбия 

СЦ2:  Специфична цел 
1: Постигане на 
целите за 
повторна употреба 
и рециклиране на 
поне хартия и 
картон, метал, 
пластмаса и 
стъкло от 
домакинствата, 
както и подобни 
отпадъци от други 
източници 

Въвеждане на система за 
разделно събиране на 
отпадъци за хартия и 
картон, пластмаса, метал и 
стъкло. 

Общински и 
държавен бюджет Р. 
България 

Общински и 
държавен бюджет 
по сектори Р. 
Сърбия 

Европейски 
програми и проекти 

2018-
2020 

 Увеличени количества 
разделно събрани 
хартиени и картонени, 
метални, пластмасови и 
стъклени отпадъци. 

 

2020 - най-малко 
50% от общото 
количество 
хартия, картон, 
метал, пластмаса 
и стъкло са 
подготвени за 
повторна употреба 
и рециклиране; 

Община 
Кула,  

Община 
Княжевац 

Организаци
я за 
оползотвор
яване на 
отпадъци  

МОСВ, 
България, 
МООСГ, 
Сърбия  

mailto:obshtinakula@abv.bg
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Страт
егиче
ска 
цел 
(СЦ) 

Специфична цел  Дейности / мерки  

 

Източник на 
финансиране  

 

Период 
на 
изпълн
ение 

Очаквани резултати Целен индикатор с 
изпълнението 

Отговорни институции 

Водещи Партньор 

СЦ2: Специфична цел 
1: Постигане на 
целите за 
повторна употреба 
и рециклиране на 
поне хартия и 
картон, метал, 
пластмаса и 
стъкло от 
домакинствата, 
както и подобни 
отпадъци от други 
източници 

Въвеждане на система за 
разделно събиране и 
повторно използване на 
отпадъци от електрическо 
и електронно оборудване 
(ОЕЕО) 

Общински и 
държавен бюджет Р. 
България 

Общински и 
държавен бюджет 
по сектори Р. 
Сърбия 

Европейски 
програми и проекти 

2018-
2020 

Увеличени количества 
разделно събрани 
ОЕЕО. 

Най-малко 80% от 
закупеното ЕЕО 
през предходните 
три години трябва 
да бъдат събрани 
и подготвени за 
повторна 
употреба. 

Община 
Кула,  

Община 
Княжевац 

Организаци
я за 
оползотвор
яване на 
отпадъци  

МОСВ, 
България, 
МООСГ, 
Сърбия 

СЦ2: Специфична цел 
1: Постигане на 
целите за 
повторна употреба 
и рециклиране на 
поне хартия и 
картон, метал, 
пластмаса и 
стъкло от 
домакинствата, 
както и подобни 
отпадъци от други 
източници 

Въвеждане на системата 
за събиране и използване 
на остарели превозни 
средства 

Общински и 
държавен бюджет Р. 
България 

Общински и 
държавен бюджет 
по сектори Р. 
Сърбия 

Европейски 
програми и проекти 

2018-
2020 

Най-малко 95% от 
теглото на всяко 
остаряло превозно 
средство, което е било 
депозирано в местата 
за съхранение и 
разглобяване, се 
използва повторно или 
се рециклира 

Брой на 
използваните 
превозни средства 

Община 
Кула,  

Община 
Княжевац 

Организаци
я за 
оползотвор
яване на 
отпадъци от 
превозни 
средства 

МОСВ, 
България, 
МООСГ, 
Сърбия 

mailto:obshtinakula@abv.bg
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Страт
егиче
ска 
цел 
(СЦ) 

Специфична цел  Дейности / мерки  

 

Източник на 
финансиране  

 

Период 
на 
изпълн
ение 

Очаквани резултати Целен индикатор с 
изпълнението 

Отговорни институции 

Водещи Партньор 

СЦ2: Специфична цел 
1: Постигане на 
целите за 
повторна употреба 
и рециклиране на 
поне хартия и 
картон, метал, 
пластмаса и 
стъкло от 
домакинствата, 
както и подобни 
отпадъци от други 
източници 

Въвеждане на система за 
безопасно обезвреждане 
на отработени масла 

Общински и 
държавен бюджет Р. 
България 

Общински и 
държавен бюджет 
по сектори Р. 
Сърбия 

Европейски 
програми и проекти 

2018-
2020 

Най-малко 40% от 
продадените моторните 
масла  през годината са 
безопасно 
обезвредени. 

Количество 
безопасно 
изхвърляно масло. 

Община 
Кула,  

Община 
Княжевац 

Организаци
я за 
оползотвор
яване на 
отпадъци от 
превозни 
средства  

МОСВ, 
България, 
МООСГ, 
Сърбия 

СЦ2: Специфична цел 
1: Постигане на 
целите за 
повторна употреба 
и рециклиране на 
поне хартия и 
картон, метал, 
пластмаса и 
стъкло от 
домакинствата, 
както и подобни 
отпадъци от други 
източници 

Въвеждане на системата 
за събиране и рециклиране 
на гуми (автомобилни 
гуми) 

Общински и 
държавен бюджет Р. 
България 

Общински и 
държавен бюджет 
по сектори Р. 
Сърбия 

Европейски 
програми и проекти 

2018-
2020 

Регенериране / 
рециклиране на най-
малко 65% от гумите, 
закупени всяка година. 

Количество 
регенерирани / 
рециклирани гуми. 

Община 
Кула,  

Община 
Княжевац 

Организаци
я за 
оползотвор
яване на 
отпадъци от 
превозни 
средства 

МОСВ, 
България, 
МООСГ, 
Сърбия 
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Страт
егиче
ска 
цел 
(СЦ) 

Специфична цел  Дейности / мерки  

 

Източник на 
финансиране  

 

Период 
на 
изпълн
ение 

Очаквани резултати Целен индикатор с 
изпълнението 

Отговорни институции 

Водещи Партньор 

СЦ2: Специфична цел 
1: Постигане на 
целите за 
повторна употреба 
и рециклиране на 
поне хартия и 
картон, метал, 
пластмаса и 
стъкло от 
домакинствата, 
както и подобни 
отпадъци от други 
източници 

Въвеждане на система за 
събиране и рециклиране 
на батерии и акумулатори 

Общински и 
държавен бюджет Р. 
България 

Общински и 
държавен бюджет 
по сектори Р. 
Сърбия 

Европейски 
програми и проекти 

2018-
2020 

Регенериране / 
рециклиране на най-
малко 50% от 
акумулаторите и 
батериите, закупени 
всяка година 

Брой събрани 
батерии / 
акумулатори 

Община 
Кула,  

Община 
Княжевац 

Организаци
и за 
водоснабдя
ване и 
канализаци
я 

МОСВ, 
България, 
МООСГ, 
Сърбия 

СЦ2: 

СЦ3: 

Специфична цел 
1: Постигане на 
целите за 
повторна употреба 
и рециклиране на 
поне хартия и 
картон, метал, 
пластмаса и 
стъкло от 
домакинствата, 
както и подобни 
отпадъци от други 
източници 

Информационни и 
образователни кампании 

Общински бюджет 2018-
2020 

Населението е 
осъзнало 
необходимостта от 
разделно събиране на 
отпадъците; 

 

Брой раздадени 
брошури; 

Брой домакинства, 
които прилагат 
разделно 
събиране на 
отпадъци; 

Брой проведени 
образователни 
инициативи. 

Община 

Училища,  

Детски 
градини 

МОСВ, 
България, 
МООСГ, 
Сърбия 
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Страт
егиче
ска 
цел 
(СЦ) 

Специфична цел  Дейности / мерки  

 

Източник на 
финансиране  

 

Период 
на 
изпълн
ение 

Очаквани резултати Целен индикатор с 
изпълнението 

Отговорни институции 

Водещи Партньор 

СЦ2: Специфична цел  
2:  Постигане на 

необходимите 
цели за 
биоразградими 
отпадъци 

Годишното 
количество 
биоразградими 
отпадъци е по-
малко от 50% от 
общото 
количество био-
отпадъци в Р. 
България през 
1995 г.: 

Планиране на 
изграждането на 
инсталация за 
компостиране на 
територията на общината 

Общински и 
държавен бюджет Р. 
България 

Общински и 
държавен бюджет 
по сектори Р. 
Сърбия 

Европейски 
програми и проекти 

2018-
2020 

Количество 
биоразградими 
отпадъци, доставени в 
съоръжението за 
компостиране 

Намалено 
количество на 
биоразградими 
отпадъци, 
транспортирани до  
сметището. 

 

Община 
Кула,  

Община 
Княжевац 

 

МОСВ, 
България, 
МООСГ, 
Сърбия 
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Страт
егиче
ска 
цел 
(СЦ) 

Специфична цел  Дейности / мерки  

 

Източник на 
финансиране  

 

Период 
на 
изпълн
ение 

Очаквани резултати Целен индикатор с 
изпълнението 

Отговорни институции 

Водещи Партньор 

СЦ2: 

СЦ3: 

Специфична цел  
2:  Постигане на 

необходимите 
цели за 
биоразградими 
отпадъци 

Годишното 
количество 
биоразградими 
отпадъци е по-
малко от 50% от 
общото 
количество био-
отпадъци в Р. 
България през 
1995 г.: 

Информационни и 
образователни кампании 

Общински и 
държавен бюджет Р. 
България 

Общински и 
държавен бюджет 
по сектори Р. 
Сърбия 

Европейски 
програми и проекти 

2018-
2020 

Населението е 
осъзнало 
необходимостта от 
разделно събиране на 
биоразградимите 
отпадъци 

 

Брой раздадени 
брошури; 
Брой домакинства, 
които прилагат 
разделно 
събиране на 
отпадъци; 
Брой проведени 
образователни 
кампании. 

Община 
Кула,  

Община 
Княжевац 

Домакинств
а 

МОСВ, 
България, 
МООСГ, 
Сърбия 
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Страт
егиче
ска 
цел 
(СЦ) 

Специфична цел  Дейности / мерки  

 

Източник на 
финансиране  

 

Период 
на 
изпълн
ение 

Очаквани резултати Целен индикатор с 
изпълнението 

Отговорни институции 

Водещи Партньор 

СЦ2: Постигане на 
целите за 
повторна употреба 
на строителни и 
разрушителни 
отпадъчни 
материали 

 

Надзор за спазването на 
изискванията за отпадъци 
от строителството и 
разрушаването според 
ЗУО и Правилата за 
отпадъците от 
строителството и 
разрушаването 

 

Общински и 
държавен бюджет Р. 
България 

Общински и 
държавен бюджет 
по сектори Р. 
Сърбия 

Европейски 
програми и проекти 

2018-
2020 

Действителен контрол 
върху спазването на 
ЗУО и Правилата за 
отпадъците от 
строителството и 
разрушаването 

 

Съответствие с 
всички изисквания 
на ЗУО и 
Правилата за 
отпадъците от 
строителството и 
разрушаването 

 

Община 
Кула,  

Община 
Княжевац 

Държавни 
органи по 
строителен 
контрол 

МОСВ, 
България, 
МООСГ, 
Сърбия, 
Министерство 
на регио-
налното 
развитие, БГ, 
Министерство 
на строи-
телството, 
транспорта и 
инфраструктур
ата, РС 
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Страт
егиче
ска 
цел 
(СЦ) 

Специфична цел  Дейности / мерки  

 

Източник на 
финансиране  

 

Период 
на 
изпълн
ение 

Очаквани резултати Целен индикатор с 
изпълнението 

Отговорни институции 

Водещи Партньор 

СЦ2: Постигане на 
целите за 
повторна употреба 
на строителни и 
разрушителни 
отпадъчни 
материали 

 

Актуализиране на 
съдържанието на 
тръжната документация за 
сгради, други конструкции 
(техническа 
инфраструктура) и 
строителни изкопи с 
изискването за 
рециклиране на 
строителни материали. 

 

Общински и 
държавен бюджет Р. 
България 

Общински и 
държавен бюджет 
по сектори Р. 
Сърбия 

Европейски 
програми и проекти 

2018-
2020 

 Рециклираните 
строителни материали 
се използват в 
строителството на 
сгради 

 

2020 - 2% за 
сгради 

2020 - 8% за 
техническа 
инфраструктура 

2020 – 12% за 
изкопни дейности 

 

Община 
Кула,  

Община 
Княжевац 

 

МОСВ, 
България, 
МООСГ, 
Сърбия, 
Министерство 
на регио-
налното 
развитие, БГ, 
Министерство 
на строи-
телството, 
транспорта и 
инфраструктур
ата, РС 

СЦ3: 

 

Специфична цел  
1: Обществено 
съгласие за 
прилагането на 
политиката за 
управление на 
отпадъците, за да 
тя бъде успешно 
реализирано 

 

 Въвеждане и поддръжка 
на "зелена телефонна 
линия" и имейл акаунт, 
където жителите могат да 
подават за сигнали за 
нарушения на правилата, 
както и да предлагат 
подобрения в политиката 
за отпадъци 

 

Общински и 
държавен бюджет Р. 
България 

Общински и 
държавен бюджет 
по сектори Р. 
Сърбия 

Европейски 
програми и проекти 

2018-
2020 

Жителите и 
заинтересованите 
страни разполагат с 
инструменти за 
подаване на сигнали и 
предлагане на 
подобрения 

Определяне на 
обществеността 
като ключов 
фактор в 
управлението на 
отпадъците 

Община 
Кула,  

Община 
Княжевац 

 

МОСВ, 
България, 
МООСГ, 
Сърбия, 
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Страт
егиче
ска 
цел 
(СЦ) 

Специфична цел  Дейности / мерки  

 

Източник на 
финансиране  

 

Период 
на 
изпълн
ение 

Очаквани резултати Целен индикатор с 
изпълнението 

Отговорни институции 

Водещи Партньор 

СЦ3: 

 

Специфична цел  
1: Обществено 
съгласие за 
прилагането на 
политиката за 
управление на 
отпадъците, за да 
тя бъде успешно 
реализирано 

 

Изпълнение на мерките от 
Националната 
комуникационна стратегия 
за управление на 
отпадъците 

Общински и 
държавен бюджет Р. 
България 

Общински и 
държавен бюджет 
по сектори Р. 
Сърбия 

Европейски 
програми и проекти 

2020 Повишена 
информираност на 
обществеността по 
въпросите за 
управлението на 
отпадъците 

 

Определяне на 
обществеността 
като ключов 
фактор в 
управлението на 
отпадъците 

Община 
Кула,  

Община 
Княжевац 

 

МОСВ, 
България, 
МООСГ, 
Сърбия,  

НПО  

Медии 
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8 МОНИТОРИНГ И ОЦЕНЯВАНЕ 

 

  Основната задача на мониторинга е да отбележи отклонения в дейностите на плана 
за действие достатъчно рано, което да позволи навременна корекция. Мониторингът ще се 
извършва чрез проверка на количествените вариации на показателите, които отразяват 
степента на напредък в изпълнението на мерките, описани в плана за действие. 
Координиращи органи по наблюдението и оценката на изпълнението на плана за действие 
са община Кула и община Княжевац. Оперативните звена на координиращите органи са 
службите, отговарящи за управлението на отпадъците в двете общини. 

Функции на координиращия орган: 

• Анализира и оценява информацията за степента на изпълнение на мерките в плана 
за действие, съгласно показателите; 

• Определя обществената значимост и ангажираността на обществеността към 
изпълнението на плана за действие. 

  Другите институции и заинтересовани страни, отговарящи за изпълнението на 
Плана за действие, са съответните министерства на Република България и Република 
Сърбия - Министерство на околната среда и водите, Министерството на околната среда и 
градоустройството и техните регионални отдели, бизнеса, браншовите организации, 
изследователски институти и неправителствени организации в рамките на тяхната 
юрисдикция, които следва да предприемат действия и да предприемат необходимите 
мерки за изпълнение на мерките в плана за действие в съответните периоди и да улеснят 
координиращия орган при събирането и обработването на информация, необходима за 
отчитането на изпълнението на плана за действие. 

  Въз основа на извършения мониторинг, се извършва периодична оценка на 
степента на изпълнение на мерките в Плана за действие и резултатите от неговото 
изпълнение. Оценката на плана за действие е основата за изготвяне на годишните доклади 
на общинско и трансгранично равнище за резултатите от устойчивото управление на 
отпадъците. При липса на напредък или недостатъчно прилагане на мерките в плана за 
действие за намаляване на количеството биоразградими отпадъци, координиращият орган 
за тяхното прилагане ще анализира и приложи необходимите промени и актуализации, за 
се да гарантира, че целите за намаляване на количеството биоразградими отпадъци ще 
бъдат постигнати. 
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9 ПРЕПОРЪКИ 

 

  В рамките на този проект през май 2018 г. бе проведено обществено обсъждане с 
местното население в общините Кула и Княжевац. В резултат на проведените проучвания, 
местни заинтересовани страни от двете целеви общини се обединиха около общи 
проблеми в местното управление на отпадъците. Основните препоръки са включени в този 
план за действие, но някои от тях изискват участието на общински структури и други 
заинтересовани страни за да се прилагат на практика и за да се намали отрицателното 
човешко въздействие върху околната среда: 

• В двете целеви общини да се създадат Съвети по опазване на околната среда, 
включващи представители на местната публична администрация, компетентните 
държавни органи, професионални организации, НПО и други заинтересовани 
страни. Създадените структури трябва да се срещат поне веднъж на тримесечие, 
за да обсъждат належащите проблеми. 

• Да се определят представители на местните жители в двата целеви региона, които 
да бъдат включени в Съвета за опазване на околната среда на местно ниво, които 
да представят нуждите на местните жители и да защитават интересите им в 
определянето на политиките и вземането на решения. 

• Да се търси сътрудничеството и подкрепата на местните и държавните органи за 
подобряване на съответните политики, особено тези, свързани с третирането и 
оползотворяването на битовите отпадъци. 

• Да се запознаят фермерите със щетите, нанесени на околната среда и природните 
ресурси при неизползването на земеделски земи по тяхното предназначение, както 
и от неподходящо използване на химически торове и пестициди. 

• Да се насърчава генерирането на по-малко отпадъци и третирането на вече 
генерираните отпадъци по еколого-съобразен начин. 

• Да се търсят възможности за доставка на безплатни платформи за компостиране на 
земеделските стопани в двата целеви региони. 

• Да се осигурят възможности за компостиране на селскостопански и градински 
отпадъци без специални контейнери за компостиране, като се приложи принципът 
"направи си сам", използвайки стари материали или компостни камари. 

• Провеждане на кампании за информиране и осведомяване сред жителите за 
ползите от компостирането, основните принципи и правила при компостирането. 

• Провеждане на информационни кампании, които да представят потенциални вреди 
за околната среда и заплахи за човечеството от изменението на климата, емисиите 
на въглероден двуокис, метан и други парникови газове и количествата отпадъци, 
натрупани в депото. Представяне на стъпките, които всеки гражданин може да 
предприеме, за да помогне за ограничаване на изменението на климата. 

• Да се работи с децата и младите хора за запознаване им с основните принципи на 
компостирането и ползите от него - провеждане на обучителни и информационни 
сесии с деца и юноши за изграждане на екологично мислене и поведение. 
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• Организиране на съвместни практически мерки "на място" с включване на 
земеделски стопани и деца - съвместно извършване на съвместни селскостопански 
дейности, организирано събиране на селскостопански отпадъци, съвместни 
дейности за третиране на биоразградими отпадъци от селскостопанска дейност. 

• Организиране на съвместни семинари, обучения, работни срещи за споделяне на 
опит, добри практики и иновативни подходи, както и текущото развитие в 
прилагането на добри практики и обработка на генерираните битови и 
селскостопански отпадъци. 

• Изграждане и поддържане на онлайн база данни за предприятия и ферми в 
граничния регион, създаване на възможности за трансгранично партньорство в 
областта на селското стопанство и промишлеността, добри практики за управление 
на отпадъците, устойчиво управление на отпадъците и еколого-съобразно 
третиране на промишлени и селскостопански отпадъци. 

• Промоциране на принципите на устойчивото развитие и насърчаване на доброто 
приятелско поведение към природата, природните ресурси, с умисъл  за  бъдещите 
поколения. 

• Намаляване на замърсяването и използването на ресурси и минимизиране на 
отпадъците, насърчаване на ресурсната ефективност на предприятията и селските 
стопанства на трансгранично равнище. 

• Устойчиво използване на ресурсите, ефективност и чисти технологии за 
подпомагане трансформирането на двете трансграничните държави в ниско 
въглеродни икономики. 
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