Проект!

ПРОГРАМА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
на община Трън
2020-2024г.

2020 г.
ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТРЪН
№

1

СЪДЪРЖАНИЕ
ПРОГРАМА .......................................................................................................................... 1
I.
ВЪВЕДЕНИЕ............................................................................................................................ 4
1.1. Обхват на програмата ............................................................................................................ 4
1.2. Етапи на изработване на програмата: ................................................................................ 5
1.3. Принципи и действащо законодателство ........................................................................... 5
1.4. Процедури за преценка необходимостта от Екологична оценка и Оценка за
съвместимост с предмета и целите за опазване на защитените зони в съответствие с
изискванията на ЗООС и ЗБР .......................................................................................................... 8
II.
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА ............................................................................. 9
2.1. Географска характеристика и местоположение на общината ....................................... 9
2.2. Природни ресурси и полезни изкопаеми ............................................................................ 9
2.3. Климат ..................................................................................................................................... 10
2.4. Релеф ........................................................................................................................................ 10
2.5. Води .......................................................................................................................................... 10
2.6. Горска растителност ............................................................................................................. 10
2.7. Биоразнообразие .................................................................................................................... 11
2.8. Почви ....................................................................................................................................... 12
2.9. Брой на населението ............................................................................................................. 12
2.10. Равнище на безработица ...................................................................................................... 14
2.11. Сграден фонд и транспортна инфраструктура ............................................................... 15
2.12. Анализ на икономическото развитие по сектори ........................................................... 17
III. АНАЛИЗИ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ ....... 19
ИЗВОДИ за нормата за натрупване на отпадъци в Община Трън: ....................................... 22
ИЗВОДИ за управлението на строителните отпадъци в Община Трън: .............................. 25
ИЗВОДИ за управлението на опасните отпадъци в Община Трън: ...................................... 26
ИЗВОДИ за управлението на специфичните потоци отпадъци в Община Трън: ............... 28
ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ АНАЛИЗА НА ОТПАДЪЦИТЕ ................... 28
ИЗВОДИ за сметосъбирането на територията на община Трън: ........................................... 30
ИЗВОДИ за разделно събиране на биоразградими отпадъци на територията на Община
Трън:34
ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ АНАЛИЗА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ. 36
КАПАЦИТЕТ .................................................................................................................................... 36
ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ АНАЛИЗА НА ЗАМЪРСЕНИ В МИНАЛОТО
ПЛОЩАДКИ ..................................................................................................................................... 36
ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ АНАЛИЗА НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ
СХЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ...................................................................... 37
ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ АНАЛИЗА НА ИНФОРМИРАНЕТО НА .. 39
ОБЩЕСТВЕНОСТТА ..................................................................................................................... 39
ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ АНАЛИЗА НА ИНФОРМАЦИОННОТО .. 40
ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ............................................................................................................................ 40
IV. ПРОГНОЗИ ............................................................................................................................ 40
V.
SWOT АНАЛИЗ ..................................................................................................................... 41
Таблица17 SWOT анализ ................................................................................................................ 42
VI. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ............................................................................ 42
VII. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ПОДПРОГРАМИ, МЕРКИ, ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ. 45
7.1. Подпрограма с мерки за предотвратяване образуването на отпадъци ...................... 45
7.2. Подпрограма с мерки за разделно събиране и достигане на целите за подготовка за
повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъците от хартия, метали, пластмаса
и стъкло .............................................................................................................................................. 48
7.3. Подпрограма с мерки за разделно събиране и достигане на целите и изискванията
НПУО за биоразградимите и биоотпадъците ............................................................................. 52
2

7.4. Подпрограма с мерки за прилагане на изискванията за строителни отпадъци и
отпадъци разрушаване на сгради.................................................................................................. 55
ПОДПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА И ЦЕЛИТЕ ЗА
РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ........................................................................ 56
СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ........................................................................................................ 56
7.5. Подпрограма с мерки за закриване и рекултивация на депата с преустановена
експлоатация и намаляване на риска от депонирани отпадъци ............................................ 58
ПОДПРОГРАМА ЗА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПАТА С
ПРЕУСТАНОВЕНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ
ДЕПОНИРАНИ ОТПАДЪЦИ
59
7.6. Подпрограма за подобряване на административния капацитет на общината по
управление на отпадъците.............................................................................................................. 60
ПОДПРОГРАМА ЗА ........................................................................................................................ 61
ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНАТА ПО
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ............................................................................................ 61
7.7. Подпрограма с мерки за прилагане на разяснителни кампании и информиране на
обществеността по въпросите на управление на отпадъците ................................................. 63
ПОДПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗЯСНИТЕЛНИ КАМПАНИИ И
ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО .................................................................... 64
ВЪПРОСИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ .......................................................... 64
VIII. КООРДИНАЦИЯ С ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ .............................................. 66
IX. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ....................... 66
X.
ПРИЛОЖЕНИЯ .................................................................................................................... 67

3

I.

ВЪВЕДЕНИЕ

Общинската програма за управление на отпадъците е един от най-важните инструменти
за прилагане на законодателството за отпадъците на местно ниво. Тя се разработва в
съответствие с нормативните изисквания на чл. 52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО),
във връзка с чл.15, ал.1, т.3, чл.57 и чл.59 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
Програмата за управление на отпадъците е секторна програма и е неразделна част от
Общинската програма за опазване на околната среда на община Трън.
Програмата за управление на отпадъците на територията на община Трън 2020-2024 г. е
разработена за период, който съвпада с началото на действието на Националния план за
управление на отпадъците (НПУО 2021-2028 г.) и ще бъде актуализирана при неговото
окончателно одобрение, при промяна във фактическите или нормативни условия.
Приоритет „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда” за периода 2021-2027 г.
е насочен към специфична цел „Насърчаване на прехода към кръгова икономика“ и ще се
финансират мерки, чрез които отпадъците ще се подготвят за повторна употреба и поправка, ще
се рециклират или генерирането им ще бъде предотвратено, както и дейности, свързани с
осведомеността на населението и промяна в нагласите му.
Програмата за управление на отпадъците отразява актуалното състояние и планира
мерките и дейностите с отпадъците на територията на община Трън, в съответствие с
действащите нормативни изисквания. Разработването й се базира на наличните данни,
резултатите от проведени проучвания на системите за управление на отпадъците в общината,
както и на анализ на възможностите за финансиране на планираните дейности. Въз основа на
събраните данни са направени експертни предложения и прогнози за развитие на
инфраструктурата, системите и практиките за управление на отпадъците в общината.
Ключов елемент на програмата е спазването на йерархията за третиране на отпадъците:
• Предотвратяване образуването на отпадъци;
• Рециклиране, повторна употреба или извличане на вторични суровини и енергия;
• Екологосъобразно обезвреждане чрез депониране или изгаряне на тези отпадъци, за
които е невъзможно да бъдат предотвратени и/или оползотворени.
Настоящата Програма е насочена към подобряване на организацията за управление и
намаляване количеството на образуваните отпадъци в община Трън и създава необходимите
предпоставки за успешна реализация на планираните мерки и дейности.
Община Трън е член на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион
Перник. В сдружението участват още общините: Перник, Радомир, Брезник, Ковачевци и Земен.
Всички членове на РСУО са задължени да постигнат общи цели за рециклиране и общи
изисквания по отношение на екологосъобразното обезвреждане на отпадъците.
Основната цел на настоящата програма е да се определят необходимите мерки за
изграждане на интегрирана система за управление на отпадъците в община Трън като елемент
на интегрираната Регионална система за управление на отпадъците в регион Перник. От
изпълнението на програмата се очаква да бъдат постигнати следните резултати:
• Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез предотвратяване образуването
им и насърчаване на повторното им използване;
• Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез
създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото
количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната
среда;
• Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда;
• Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на
управление на отпадъците.
1.1. Обхват на програмата
Програмата обхваща всички дейности, които произтичат като задължение на Общините
и компетенции на Кмета, съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ЗУО),
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Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и техните подзаконовите нормативни актове.
Обхватът и съдържанието на Програмата са в съответствие и с Методическите указания за
разработване на общински програми за управление на отпадъците утвърдени със Заповед № РД211/31.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите.
В обхвата на настоящата Програма попадат дейностите, свързани с формираните на
територията на община Трън отпадъци, изведени и приоритизирани на база идентифицираните
проблеми, които общинското ръководство трябва да реши, за да се постигне екологосъобразното
им управление.
Програмата разглежда процесите от образуването на отпадъците до тяхното крайно
обезвреждане, а именно:
•
видът на отпадъците и тяхното образуване;
•
количества и характеристика на отпадъците;
•
начин на събирането и използвани съдове;
•
транспортиране и използвана техника;
•
рециклиране и оползотворяване;
•
обезвреждане на отпадъците.
В рамките на Програмата за управление на отпадъците на територията на община Трън е
изготвен анализ на съществуващото състояние по отношение дейностите, свързани с
отпадъците, на база който са идентифицирани проблемите и са формулирани целите за периода
2020-2024 г. Разработен е План за действие, в който са посочени необходимите мерки в близка
и в средносрочна перспектива, отговорните институции и необходимите финансови средства за
обезпечаване на планираните дейности.
Програмата е отворен документ, който може да бъде допълван и актуализиран при:
 промяна на нормативната уредба;
 промяна на фактическата обстановка;
 по препоръка на компетентните органи;
 при конкретизация на инвестиционните проекти
1.2. Етапи на изработване на програмата:
 Предварителна подготовка
 Събиране на информация за анализи и прогнози
 Анализ и оценка на съществуващата ситуация за управлението на отпадъците
 Изготвяне на прогнози
 Изготвяне на SWOT анализ
 Определяне на цели и алтернативи за развитие
 Разработване на подпрограми с мерки за постигане на целите, определяне на
индикаторите за измерване на напредъка
 Система за мониториннг, контрол и отчитане на изпълнението
 Екологична оценка и оценка за съвместимост
 Приемане на програмата от общински съвет
При разработването на Програмата са отразени промените в нормативната уредба и
фактическите условия, породени от стремежа на Общинска администрация - Трън за постигане
на устойчиво управление на отпадъците.
1.3. Принципи и действащо законодателство
При определянето и приоритизирането на мерките, заложени в Програмата, се спазват
основните принципи за управление на отпадъците, залегнали в общата европейска и национална
политика в тази област, както и основните принципи, на които се основава Националния план за
управление на отпадъците.
• „ Устойчиво развитие ” - използване на природите ресурси по начин, който не
ограничава възможността да бъдат използвани от бъдещите поколения.
• „Предотвратяване” - образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и избегнато,
където това е възможно.
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•

„Превантивност” - проблемите с отпадъците трябва да бъдат предвиждани и избягвани
на възможно най-ранен етап за предотвратяване на замърсяването.
• „Йерархия на управлението на отпадъците” - описва предпочитаната последователност
на операциите и дейностите с отпадъците в йерархичен ред - предотвратяване;
рециклиране, повторна употреба и екологосъобразно обезвреждане.
• „Разширена отговорност на производителя” и „Замърсителят плаща” - лицата, които
образуват или допринасят за образуването на отпадъци или замърсяват околната среда
или сегашните притежатели на отпадъците трябва да покрият пълните разходи за
третиране на отпадъците и да ги управляват по начин, който гарантира висока степен на
защита на околната среда и човешкото здраве.
• „Интегрирано управление на отпадъците” - комплекс от законодателна,
институционална и технологична дейност, целяща предотвратяване образуването на
отпадъци или тяхното редуциране чрез рационално оползотворяване изразяващо се в
повторната им употреба и увеличаването на рециклирането им.
• „Близост” и „Самодостатъчност” - отпадъците трябва да бъдат обезвреждани
възможно най-близко до мястото на тяхното образуване.
• „Участие на обществеността” - заинтересованите страни, както и широката
общественост имат възможност да участват в разработването на плановете за управление
на отпадъците и имат достъп до тях след одобрението им.
Мерките в настоящата програма ще се изпълняват в съответствие с Националния план за
управление на отпадъците за периода 2021-2028 г. и Стратегия и план за действие за преход към
кръговата икономика на Република България за периода 2021 - 2027 г. след изработването и
приемането им.
Мерките в настоящата програма са в съответствие с изискванията на действащото
законодателство и изпълнението им следва да се съобрази със следните нормативни актове:
1. Закон за управление на отпадъците;
2. Закон за опазване на околната среда;
3. Закон за устройство на територията;
4. Закон за местните данъци и такси;
5. Закон за ратификация на Базелската Конвенция за контрол на трансграничното
движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане;
6. Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. (изм. и доп. ДВ. бр.30 от 31 Март 2020 г.) за реда и
образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за
водене на публични регистри. Наредбата определя изискванията за предоставяне на информация
на НСИ и ИАОС относно отпадъците и съоръженията и инсталациите за отпадъци, вкл.
информация от общините.;
7. Наредба № 2 от 23.07.2014 г. (изм. ДВ. бр.46 от 1 Юни 2018 г.) за класификацията на
отпадъците. Наредбата въвежда европейската класификация на отпадъците, задължителна за
прилагане и от общините.
8. Наредба № 4 от 5.04.2013 г. (изм. и доп. ДВ. бр.82 от 5 Октомври 2018 г.) за условията
и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за
съвместно изгаряне на отпадъци;
9. Наредба № 6 Обн. ДВ. бр.80 от 13 Септември 2013 г. (изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7
Февруари 2017 г.) за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
10. Наредба №7 oт 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят
площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци;
11. Наредба №7 от 19.12.2013 год., посл. изм. и доп., ДВ бр. 7 от 20.01.2017 г. за реда и
начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци;
12. Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите
отпадъци, Приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г., Обн. ДВ. бр.11 от 31 Януари 2017 г.
13. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани
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строителни материали, Обн. ДВ.. бр.98 от 8 Декември 2017 г.;
14. Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки Обн. ДВ. бр.85 от 6 Ноември 2012г.,
посл. изм. и доп. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018 г.;
15. Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни
отпадъци Обн. ДВ. бр.29 от 30 Март 1999 г.;
16. Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на
отпадъчни води чрез употребата им в земеделието Обн. ДВ. бр.63 от 12 Август 2016 г., изм. ДВ.
бр.55 от 7 Юли 2017 г.;
17. Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти - 08.01.2013 г.;
18. Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства, Обн. ДВ. бр.7 от 25
Януари 2013 г. ( посл. изм. и доп. ДВ. бр.37 от 21 Април 2020 г.);
19. Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, Обн. ДВ.
бр.100 от 19 Ноември 2013 г., изм. ДВ. бр.30 от 15 Април 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 5 Юни
2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018 г.;
20. Наредба за батерии и акумулатори и за негодните за употреба батерии и акумулатори,
Обн. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2013 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018 г.;
21. Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, Обн. ДВ. бр.73
от 25 Септември 2012 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018 г.;
22. Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и
програми, Обн. ДВ. бр.57 от 2 Юли 2004 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019 г.;
23. Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху
околната среда, Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003 г., посл. изм. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019 г.;
24. НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на
защитените зони Приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г., обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., в сила
от 11.09.2007г., посл. изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.
25. Наредба №1 за обществения ред на територията на община Трън, (приета с Решение
№50 на Общински съвет Трън, Протокол №3/28.03.2019 г., публикувана на 04.09.2018 г.);
26. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги –
публикувана 18.02.2019 г.(приета с Решение №5 на Общински съвет - Трън, Протокол
№1/31.01.2019г.;
27. Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Трън
приета с Решение №4/31.01.2019 г., изменена и допълнена с Решение №50/25.06.2020г. на
Общински съвет Трън);
28. Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община
Трън, публикувана 20.12.2019 г.(приета с Решение №19, Протокол №4/19.12.2019 г.);
29. Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Трън (приета с
Решение №120, Протокол №14/17.09.2015г., публикувана на 18.09.2015 г.);
Законодателството на ЕС за управление на отпадъците включва три категории
законодателни актове:
1. Рамково законодателство: Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви и
Регламент (ЕО) № 1013/2006 за трансграничен превоз на отпадъци.
2. Законодателство относно операции и съоръжения по третиране на отпадъци:
Директива за индустриални емисии 2010/75/ЕС /относно изгаряне на отпадъци и изисквания за
комплексни разрешителни за определени инсталации за третиране на отпадъци/ и Директива
1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци.
Законодателство относно специфични потоци отпадъци и включва следните базови
директиви: Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006
г. относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и за отмяна на
Директива 91/157/ЕИО; Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно
оборудване; Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г.
относно опаковките и отпадъците от опаковки; Директива (ЕС) 2019/904 Европейския
парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно намаляването на въздействието на
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определени пластмасови продукти върху околната среда; Директива 2000/53/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно излезлите от употреба моторни превозни
средства; Директива 2020/362/ЕС на Комисията от 17 декември 2019 г. за изменение на
приложение II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно
излезлите от употреба превозни средства; Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16 септември 1996
г. за обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили; Директива
86/278/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 г. за опазване на околната среда, и по-специално на
почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в земеделието и Директива 78/176/ЕИО
на Съвета от 20 февруари 1978 г. относно отпадъците от производство на титанов диоксид.
Рамкова директива за отпадъците (РДО) с посл. изм. (Директива (ЕС) 2018/851)
Целта на политиките на ЕС в областта на управлението на отпадъците е да се намали
въздействието на отпадъците върху околната среда и здравето и да се повиши ефективността
при използването на ресурсите в ЕС. Дългосрочната цел на тези политики е да се намали
количеството отпадъци, а когато образуването им не може да бъде избегнато, да се насърчава
тяхното използване като ресурси и да се постигнат по-високи равнища на рециклиране и
безопасно обезвреждане на отпадъците.
Директива (ЕС) 2019/904 Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година
относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху
околната среда. Една от основните цели на директивата е да се намали количеството на
пластмасовите отпадъци. Съгласно новите правила до 2021 г. ще бъдат забранени пластмасовите
чаши, чинии, прибори, сламки и др. До 2029 г. целта е за 90% разделно събиране на пластмасови
бутилки, както и целта за рециклирано съдържание на пластмасовите бутилки от най-малко 25%
до 2025 г. и 30% до 2030 г.
1.4. Процедури за преценка необходимостта от Екологична оценка и Оценка за
съвместимост с предмета и целите за опазване на защитените зони в съответствие с
изискванията на ЗООС и ЗБР
Законът за опазване на околната среда (ЗООС) и Законът за биологичното разнообразие
(ЗБР) регламентират изискванията и последователността на провеждане на процедурите и
определят рамката за провеждане на съвместени процедури за екологична оценка и оценка за
съвместимост на планове и програми и съответните подзаконов актове - Наредба за условията и
реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Обн. ДВ. бр.57 от 2 Юли 2004
г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019 г. и Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с
предмета и целите на опазване на защитените зони, приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г.
Компетентен орган за процедурите е РИОСВ София.
Процес на обществени консултации при разработване на програмата:
При разработването на настоящата програма са използвани следните методи за
консултации с обществеността:
• Информиране на обществеността, чрез публикуване на сайта на Общината на проект на
Програма за управление на отпадъците на Община Трън 2020-2024 г.;
• Разглеждане в комисии и приемане на програмата на заседание на Общински съвет.
Органи за разработване и одобрение
Програмата за управление на отпадъците на община Трън 2020-2024 г. е разработена от
екип служители на община Трън.
В програмата са включени данните от актуален Доклад за извършен през 2019 г.
четирисезонен морфологичен анализ на битовите отпадъци, предоставен от ПУДООС с писмо
№ПЕСТ-1/11.02.2020г.
Програмата е съгласувана със Становище № ............. от ......... 2020 г. на директора на
РИОСВ София.
Програмата е приета на .................. 2020 г. с Решение № по протокол №..../ ........... 2020 г.
от Общински съвет Трън.
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II.
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА
Характеристиката на общината е направена с цел да се установят основните източници и
генератори на отпадъци на територията на град Трън и прилежащите села. Основните източници
на отпадъци са: населението, домакинствата, промишлени предприятия и търговските обекти.
Значително по-малко отпадъци се генерират в сектора на селското стопанство. Така
идентифицираните източници определят формираните количества и потоци отпадъци и са
основни целеви групи, които трябва да бъдат привлечени в процеса на управление на
отпадъците, с цел предотвратяване на тяхното образуване, минимизиране, рециклиране и друго
оползотворяване.
2.1. Географска характеристика и местоположение на общината
Община Трън се намира в северозападната част на област Перник, в Югозападна
България на границата с Република Сърбия. Вътрешните и граници са с общините Трекляно
(Кюстендилска област), Брезник и Земен (Пернишка област), Драгоман (Софийска област).
Обхваща котловините по поречието на р. Ерма – живописното Знеполе и планините от другата
част, наречена Краище. На територията на общината има граничен контролно-пропускателен
пункт в с. Стрезимировци. Общината е интегрална част от общините ниво LAU 1, които са
класифицирани като част от селските райони в страната. Тя се намира в област, която попада в
тип „междинна” спрямо типологията на „градски-селски” райони на европейско ниво.
Град Трън е административен център на общината, която и е с население от 3850 души
по данни на НСИ за 2019 г. Град Трън е единствения град на територията на общината и се
намира на 48 км от областния център гр. Перник и на 72 км от столицата – гр.София. В състава
на общината, освен град Трън, се включват и 51 села с общо население, представляваща 60 % от
това на цялата община. Повечето от селата са пръснати по долината на р.Ерма и нейните
притоци, които заедно с Треклянската и Пенкьовската река прекосяват селищната система.
Град Трън е разположен е близо до границата със Сърбия и до градовете Брезник и
Драгоман. Трън се намира в планински район. Разположен е на двата бряга на река Ерма, в найизточната част на високопланинската котловина Знеполе. Заобиколен е от хълмовете Китка,
Гърков камък, Чарчалат, Мурговица. Независимо че сега районът около Трън и прилежащите
му села е обезлюден, в древността това красиво кътче на България е било по-скоро гъсто
заселено. Най-ранните следи от хора, открити из пещерите в Трънско, датират от неолита. Покъсно тук живеят последователно траки, готи (в село Ерул),славяни. За пръв път Трънско влиза
в пределите на България при управлението на хан Омуртаг.
В административните граници на община попадат: административният център гр. Трън;
с. Филиповци, с. Туроковци (с население до 200 жители); с. Главановци, с. Зелениград, с.
Глоговица (всяко едно с население от 50 до 100 жители); 46 села с население под 50 жители,
като 15 от тях са с население под 10 жители, а с. Шипковица няма постоянно регистрирани
жители.
Община Трън е разположена върху територия от 573 417,449 дка., която представлява
24,03% от територията на областта и обхваща общинския център – гр. Трън и 15
представителства с кметски наместници, обхващащи останалите 51 населени места. Гъстота на
населението е 6,7 души на кв. км.
2.2. Природни ресурси и полезни изкопаеми
Едно от съществените преимущества на общината е наличието на натурална
минерална вода в с. Банкя. Леко минерализирана натурална минерална вода със състав,
доближаващ се до Евианската вода.
Полезните изкопаеми със стопанско значение на територията на общината се
съсредоточават в следните видове:
 Златен трахит (Риолит) - кариера в с. Лешниковци..
 Кварц има в кариера "Бели камък" с. Глоговица..
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 Глина. Трънската община е богата на залежи от глина с високи качества..
 Хума - с високи качества и сравнително лесен начин на добиване. Може да се използва в
козметиката и медицината.
2.3. Климат
Община Трън е с ярко изразен континентален климат, подчертан от особеностите на
типичните за района речни котловини и високи полета, с ниска средно годишна температура
/8,4оС/ или с 3-4 градуса по-ниски от средните за страната. Средната продължителност на зимата
е 5-6 месеца, а продължителността на вегетационния период 145 дни. През януари 1947 г. е
измерена най-ниската температура в България -38,8С. Сравнително по-студеното време се
дължи на планините, които отвсякъде обграждат района и не допускат беломороското влияние
да се усети. В град Трън, благодарение на двете долини, в които се получават силни въздушни
течения, се наблюдава по-студено зимно време и по-топло - през пролетта и лятото. Снеговете
се запазват дълго по по-високите планински върхове и престояват до края на месец май. Лятото
е характерно прохладно,а най-топлият месец е август, когато е измерена и най-високата
температура в Трънско - 37, 5 С. Най-много дъждове падат през месец март. Влажността и
запрашеността на въздуха са сравнително ниски.
2.4. Релеф
Като цяло релефът на Пернишка област е определен като планински и полупланински,
със заоблени форми. Средната надморска височина на нейната територия е 720 м., а надморската
височина на някои от градовете, които я съставляват е съответно Брезник – 740 м.; Перник –
701 м. ; Радомир – 680 м. и Трън – 703 м.
В община Трън се наблюдава типичният за Пернишка област планински и
полупланински терен. Средният наклон на терена е 8,4%. Тук попадат редица планини от
Верило-Руйската планинска редица и част от планините от Краището. От котловините се
отличава Трънската котловина, наречена „Знеполе”. Средната надморска височина на Знеполе е
750 м и представлява малка котловина, която започва при гранично-пропусквателния пункт със
Сърбия – Стрезимировци и завършва при град Трън с дължина около 16 км. и ширина от 3 до 5
км, като тя се разпростира на общо 55 кв.км. Най-високите планински върхове са “Кървави
камък”- 1737 м, връх “Руй”- 1706м. Планините на Краище са Копрен, Огорелица, Въргаивица,
Свредловица, като средната ми височина достига до 1500 м.
Почвената покривка на общината е изградена от плитки почви – ранкери, литосоли,
рендзини, канелени, както и от комплекса на канелените с рендзините и др. Почвеноклиматичните условия и силното вертикално разчленение на релефа са довели до силна и много
силна степен на ерозия, особено в обезлесените стръмни участъци.
2.5. Води
През територията на общината протичат множество планински реки и потоци, от които
почти 1/3 се вливат в басейна на р. Струма, а другите се събират от р. Ерма. Други по-големи
реки са р.Треклянска и р. Пенкьовска. С голямо значение за общината е минералната вода в с.
Банкя.
Почти във всяко трънско село има малка река, която носи името на селото. Други поголеми реки са р. Треклянска и р. Пенкьовска. Зеленоградската река е много атрактивна в
участъка си под Зеленоградските скали, където има и водопад. Стопанско значение за района
имат водите на язовира в с. Ярловци и микроязовир – с. Лялинци – държавна собственост. В
района има ограничени ресурси на подземни води. Голяма част от тях са привързани към
скалните комплекси, а някои контактуват с терасните води на р. Ерма и р. Струма.
2.6. Горска растителност
Горският фонд заема 55,22% от цялата територия на община Трън. Основните дървесни
видове на територията на общината са бук (52,6%), дъб (8,7%), горун (7,9%), смесени
широколистни (7,8%), цер (6,3 %), бял бор (4,1 %), черен бор (3,2%) и други иглолистни (2,5%).
Други дървесни видове, които са разпространени в общината са бряст, явор, ясен, ясика,
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липа, клен, диви круши, ябълки, сливи и др. В състава на растителните формации участват и
следните храстови, полухрастови, тревни видове и билки: хвойна, шипка, леска, малина, капина,
боровинка, глог, дрян, люляк, папрат, коприва, горски ягоди, риган, жълт кантарион, червен
кантарион, мащерка, горицвет, решетка, червен божур, боянка, дива райхенбахова перуника и
др. В горските площи са разпространени и значителни местообиталища от диворастящи гъби пачи крак, печурка, челадинка, манатарка, рижика, масловка, сарнела и др.
Според почвените и релефни условия горските площи са разделени на пет подпояса:
 хълмисто–предпланински смесени широколистни, церово-горунови и
други широколистни гори;
 нископланински гори от дъбово-габърови и букови гори;
 средно планински гори от бук, бял бор и други смесени иглолистни;
 високопланински гори от бук, черен бор и други смесени иглолистни;
 субалпийските формации от единични дървета, клек и храсталаци.
2.7. Биоразнообразие
Голямото биоразнообразие на общината се определя от факта, че повече от 55 % от
територията й е заета от горски територии – широколистни и иглолистни гори, както и от
включената в нея по “Натура 2000” специална защитена зона “Руй” с площ от 116 437,7 дка и
защитена местност “Трънски карст” в в землищaтa на с.Банкя, с. Богойна, с.Велиново, с.Врабча,
с.Ездимирци, с. Ломница, гр.Трън и с.Филиповци. Запазени са множество редки и защитени
растения и животни. Община Трън се намира в Алпийски континентален черноморски
биогеографски район. Във вертикално отношение попада в котловинно-хълмистия, хълмистопредпланинския и планинско-алпийски пояси на буковите гори, дъбово-габъровите гори,
балкано-панонски церово-горунови гори, Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори и
Средиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор, разположени в зоната от 608
до 1 668 м надм. вис.(1 137 м ср. надм. вис.). Дървесната и храстовата растителност е представена
от съобществата на сухоустойчиви видове: букови гори от типа Luzulo- Fagetum и от типа
Asperulo-Fagetum; термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion); дъбово-габърови гори от
типа Galio-Carpinetum; балкано-панонски церово-горунови гори; гори от бял и черен бор;
ендемични оро-средиземноморски съобщества от ниски бодливи храстчета; субконтинентални
пери-панонски храстови съобщества; полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху
варовик с важни местообитания на редки и защитени видове орхидеи; малини; капини;
боровинки; глог; дрян и др.
Районът се характеризира с голямо биоразнообразие - установени над 400 вида висши
растения и над 50 вида птици. Характерни и типични за района от гръбначната фауна, като:
бозайници – сърна, благороден елен, дива свиня, европейски вълк, таралеж, заек, лисица, дива
котка, обикновена полевица, полска мишка и други; птици – бял щъркел, обикновен мишелов,
обикновена чинка, пъдпъдък, обикновена гургулица, обикновена кукувица, домашна кукумявка,
селска лястовица, градска лястовица, полско врабче и други; влечуги - зелен гущер, ливаден
гущер, водна змия, смок мишкар и други. На територията на голямото биоразнообразие на
общината се определя от факта, че повече от 55 % от територията й е заета от горски територии
– широколистни и иглолистни гори, както и от включената в нея по “Натура 2000” специална
защитена зона “Руй” с площ от 116 437,7 дка и защитена местност “Трънски карст” в в
землищaтa на с.Банкя, с. Богойна, с.Велиново, с.Врабча, с.Ездимирци, с. Ломница, гр.Трън и
с.Филиповци. Запазени са множество редки и защитени растения и животни.
Община Трън се намира в Алпийски континентален черноморски биогеографски район.
Във вертикално отношение попада в котловинно-хълмистия, хълмисто-предпланинския и
планинско-алпийски пояси на буковите гори, дъбово-габъровите гори, балкано-панонски
церово-горунови гори, Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори и Средиземноморски
борови гори с ендемични подвидове черен бор, разположени в зоната от 608 до 1 668 м надм.
вис.(1 137 м ср. надм. вис.). Дървесната и храстовата растителност е представена от
съобществата на сухоустойчиви видове: букови гори от типа Luzulo- Fagetum и от типа AsperuloFagetum; термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion); дъбово-габърови гори от типа Galio11

Carpinetum; балкано-панонски церово-горунови гори; гори от бял и черен бор; ендемични оросредиземноморски съобщества от ниски бодливи храстчета; субконтинентални пери-панонски
храстови съобщества; полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик с
важни местообитания на редки и защитени видове орхидеи; малини; къпини; боровинки; глог;
дрян и др. Районът се характеризира с голямо биоразнообразие - установени над 400 вида висши
растения и над 50 вида птици. Характерни и типични за района от гръбначната фауна, като:
бозайници – сърна, благороден елен, дива свиня, европейски вълк, таралеж, заек, лисица, дива
котка, обикновена полевица, полска мишка и други; птици – бял щъркел, обикновен мишелов,
обикновена чинка, пъдпъдък, обикновена гургулица, обикновена кукувица, домашна кукумявка,
селска лястовица, градска лястовица, полско врабче и други; влечуги - зелен гущер, ливаден
гущер, водна змия, смок мишкар и други. На територията на общината,съгласно приложение I
на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и по Директива 92/43/ЕЕС са регистрирани 11
редки и застрашени от изчезване защитени растителни видове: сръбско звънче, вонящо
обичниче, обикновена кандилка, горска съсънка, източна ведрица, качулата боянка, синкава
триния, урумово лале, пърчовка, алпийски кахрис, дланевиден ветрогон. В Приложение II на
Директива 92/43/EEC, са включени 20 защитени животински видове: девет вида бозайници –
видра, европейски вълк, остроух нощник, голям нощник, средиземноморски подковонос, южен
подковонос, голям подковонос, мaлък подковонос и рис; девет вида земноводни и влечуги –
голям гребенест тритон, жълтокоремна бумка, гръцка жаба, горска дългокрака жаба, дървесна
жаба, слепок, късокрак гущер, голям стрелец, тънък стрелец и два вида риби – балкански щипок
и черна (балканска) мряна, а в Приложение I на Директива 79/409/EEC са вписани двадесет вида
редки и застрашени от изчезване защитени птици – осояд, ливаден блатар, северен мишелов,
скален орел, малък орел, ловен сокол, ливаден дърдавец, бухал, земеродно рибарче, сирийски
пъстър кълвач, среден пъстър кълвач, горска чучулига, черен щъркел, обикновен пчелояд, чухал,
козодой, въртошийка, черен кълвач, обикновена чинка и гарван.
2.8. Почви
Почвената покривка е изградена от плитки почви – ранкери, литосоли, рендзини,
канелени, както и от комплекса на канелените с рендзините и др. Главните причини за ниското
почвено плодородие са пресеченият релеф, ерозията и плиткостта на почвите, типични за
планинските райони особености.
Почвено-климатичните условия и силното вертикално разчленение на релефа са довели
до силна и много силна степен на ерозия, особено в обезлесените стръмни участъци. При тези
условия, почвеното плодородие и продуктивността на основните земеделски култури намаляват
с от 30 до 60 %.
Сериозен проблем за почвеното плодородие е паленето на стърнища; образуването на
нерегламентирани замърсявания на почвите с отпадъци около населените места. Тенденцията е
към намаляване на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци. Потенциални източници
причиняващи замърсяване на почвите са: промишлеността; транспорта; отпадъците;
химическите средства, „пренесени” чрез праха и аерозолите по въздушен път; инфилтрацията
на замърсени с вредности води; химизацията на селското стопанство (растителната защита пестициди и минерални торове), строителни и др. дейности в самите населени места.
През последните години в района се налагат добри земеделски практики, както и
спазване на технологичните изисквания при употреба на пестициди и торове и намаляване
опожаряването на стърнищата след прибиране на селскостопанската продукция, което довежда
до замърсяване на земите. Контрола за ограничаване на емисионното замърсяване на въздуха,
водите и управлението на отпадъците допринася за намаляване на замърсяванията на почвите в
района. На този етап община Трън не разполага с данни за замърсени почви.
2.9. Брой на населението
Демографска характеристика
Развитието на броя на населението в общината следва общите отрицателни тенденции на
национално ниво. В селата по-голяма част от жителите са над 65 годишна възраст, а броят на
самотно живеещите хора е преобладаващ. Данните показват развитието на обезпокоителен
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процес, който води до обезлюдяване на по - малките населени места от общината. В следствие
на ограничените места за труд част от хората в трудоспособна възраст се отправиха към
големите центрове в страната и чужбина. Ежегодното намаляване на населението, застаряване и
влошаване на възрастовата му структура, намалението на раждаемостта и увеличение на
смъртността, са характерна черта като цяло за страната. Община Трън не прави изключение от
тази статистика.
Разпределение на населението по постоянен и настоящ адрес по населени места през
2017, 2018 година /данни НСИ/ е изразено в таблиците:
Таблица 1 – население общо за общината към 31.12.2017 г.:
Община
Трън

Общо за общината

Общо за града

Общо за селата

всичко

всичко

всичко

3993

2334

1659

Таблица 2 – население общо за общината към 31.12.2018 г.:
Община
Трън

Общо за общината

Общо за града

Общо за селата

всичко

всичко

всичко

3915

2338

1577

Таблица 3 – население общо за общината към 31.12.2019 г.:
Общо за общината
Община
Трън

Общо за града

всичко

мъже

жени

3850

1943

1907

всичко
2320

Общо за селата

мъже

жени

всичко

мъже

жени

1160

1160

1530

783

747

По данни на Главна Дирекция Гражданска Регистрация и Административно Обслужване
/ГРАО/ към края на 2019 г. населението на община Трън по настоящ адрес възлиза на 4 284
души.
Таблица4 Населението на общината по населени места към 31.12.2019 /НСИ/
Населено място
с. Банкя
с. Берайнци
с. Богойна
с. Бохова
с. Бусинци
с. Бутроинци
с. Велиново
с. Видрар
с. Врабча
с. Вукан
с. Главановци
с. Глоговица
с. Горна Мелна
с. Горочевци
с. Джинчовци
с. Докьовци
с. Долна Мелна
с. Дълга лука
с. Ездимирци
с. Еловица
с. Ерул

Брой население
8
35
7
14
28
8
27
7
19
21
92
68
9
34
12
22
28
10
40
22
50
13

с. Забел
с. Зелениград
с. Кожинци
с. Костуринци
с. Къшле
с. Лева река
с. Лешниковци
с. Ломница
с. Лялинци
с. Милкьовци
с. Милославци
с. Мракетинци
с. Мрамор
с. Насалевци
с. Неделково
с. Парамун
с. Пенкьовци
с. Проданча
с. Радово
с. Рани луг
с. Реяновци
с. Слишовци
с. Стайчовци
с. Стрезимировци
с. Студен извор
гр. Трън
с. Туроковци
с. Филиповци
с. Цегриловци
с. Шипковица
с. Ярловци
Общо за Община Трън

24
74
31
30
0
28
17
37
29
20
20
9
51
13
46
35
16
7
21
25
11
19
11
18
10
2320
119
189
10
1
48
3850

2.10.Равнище на безработица
Таблица 5 Равнище на безработицата ва община Трън по години:
Община Трън
% безработни лица

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

33.00

28.38

23.52

18.8

Профилът на безработицата на територията на общината показва тенденция за постоянна
регистрирана безработица на ниско квалифицираните и/или без квалификация жители на
общината, което затруднява изключително много тяхната трудова реализация. Устройването на
работа на такива лица е възможно само чрез субсидирани от националния бюджет работни места
- програми и мерки за осигуряване на временна заетост и обучение
По данни от Дирекция „Бюро по труда” - гр. Трън най-засегнати от безработицата
са лицата над 50 годишна възраст. Делът на безработните лица - жени е по-висок от колкото на
мъжете. Средногодишното равнище на безработицата в община Трън е (18,8%) за 2019 г., което
е по-високо от средногодишното за Пернишка област (4,2 %) и за страната (5,9 %). През 2019 г.
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безработицата се е намалила в сравнение с последните години.
2.11.Сграден фонд и транспортна инфраструктура
Таблица 6 Жилищен фонд в Община Трън/ Източник: НСИ/

Община Трън - жилищен фонд
Показатели

Мерна
2011
единица

2012

2013

2014

2015

Жилищни сгради

Брой

6 832

6 834

6 835

6 838

6 829

По материал на външните стени на сградата
Стомано - бетонни и Брой
панелни
тухлени
Брой

129

129

131

131

134

4 039

4 042

4 042

4 043

4 043

други

Брой

2 661

2 661

2 661

2 661

2 661

Жилища

Брой

7 441

7 449

7 451

7 454

7 457

едностайни

Брой

411

411

411

411

411

двустайни

Брой

2 435

2 435

2 435

2 435

2 435

тристайни

Брой

2 233

2 233

2 233

2 236

2 236

четиристайни

Брой

1 489

1 490

1 491

1 491

1 491

петстайни

Брой

419

419

420

420

421

с шест и повече стаи Брой

454

461

461

461

463

Полезна площ

кв. м

431 898

432 189

432 434

432 547

433 126

жилищна

кв. м

315 415

315 606

315 786

315 886

316 364

спомагателна

кв. м

68 775

68 859

68 907

68 913

68 959

площ на кухни

кв. м

47 708

47 724

47 741

47 748

47 803

По брой на стаите

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища
Сгради

Брой

-

3

2

1

3

Жилища

Брой

-

8

2

3

3

Полезна площ

кв. м

-

291

245

113

579

кв. м

-

191

180

100

478

в т.ч. жилищна

Сграден фонд - съществуващи сгради на територията на общината по видове
собственици:
•
Сгради на физически лица - 6 838 броя
• Сгради на промишлени системи - 16 броя /складови бази и малки поточни линии/
• Сгради в сектора на услугите - 21 броя /предоставяне на услуги в общински и частни
сгради/
По данни от последното преброяване, проведено през 2011 г. в община Трън съществуват
7 441 жилища. По данни от НСИ за 2015 г. те са с 7 457
Домакинства
Вид на сградите в населените места, структура на собствеността и благоустрояване
Жилищата в общината са 7 457 бр. за 2015 г., което съотнесено към броя на жилищните
сгради 6 838 бр. показва, че повечето от тях са еднофамилни жилищни сгради. По - голямата
част от жилищните сгради са морално и физически остарели, построени са преди повече от 40
години, а приблизително една четвърт от сградите са на повече от 70 години. Преобладават
еднофамилните двуетажни сгради, разположени свободно в поземлените имоти. Въпреки че
58% от населението на общината живее в общинския център, едва 18% от жилищния фонд е на
територията на гр. Трън. В повечето от населените места има електроснабдяване и
водоснабдяване, но няма канализация с изключение на общинския център.
Наличният сграден фонд на територията на общината е:
- Общинска собственост;
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- Държавна собственост;
- Частна собственост;
В експлоатация са 23 сгради публична общинска собственост.
Училищна мрежа:
- Средно училище „Гео Милев“ в гр. Трън
ДГ „Ален мак“ гр. Трън;
Общинска културна инфраструктура:
НЧ „Гюрга Пинджурова - 1895“ гр. Трън;
Музей на киселото мляко - с. Студен извор;
Музей на керамиката - с. Бусинци;
Исторически музей - гр. Трън;
Приключенски център „Ждрелото“;
Лечебни и Социални заведения:
един център за спещна медицинска помощ;
една сграда за предоставяне на социални услуги от резидентен тип;
Административни сгради:
една сграда на общинската администрация;
етаж от сграда за Местни данъци и такси;
eдна сграда на общинско предпиятие „Трънска Гора“, ЦОП, Домашен социален
патронаж, Център за обществена подкрепа и Център за ранна интервенция на уврежданията;
Градска тоалетна;
Сградите върху, които са извършени енергоспестителни мерки, с източниците за
финансиране оперативни и национални програми са: СУ „Гео Милев”- Трън, НЧ „Гюрга
Пинджурова - 1895”, административната сграда на община Трън и многофамилна жилищна
сграда/жилищен блок/, находяща се на ул. „Мурговица”, бл.4,5 и 6.
Транспортна инфраструктура
Пътната мрежа на територията на община Трън е добре изградена. Територията на
община Трън се обслужва от пътища от: Републиканска, Общинска и улична пътна мрежа.
През територията й не преминават автомагистрали. Основния обслужващ път е II 63 от
Републиканската мрежа, който осигурява и основния достъп от цялата страна към ГКПП
Стрезимировци на българо-сръбската граница. Улиците в гр. Трън, които са част от
Републиканската пътна мрежа, са следните: „Мосаловска“, „Денчо Знеполски“ и „Геогри
Димитров“. Общата им дължина е около 3 км., като заедно с тях се поддържа и площад „Владо
Тричков“. Пътят е сериозно натоварен. Транспортните връзки на общината с пътища от по-висок
клас се осъществяват чрез път II 63, чрез който е възможен достъп до АМ „Люлин“ и АМ
„Струма“ и международните пътища Е-79 и Е 871.
През територията на община Трън преминават 7 трасета от Републиканската пътна
мрежа (РПМ), които са основно II и III клас, няма пътища I клас
Транспортна инфраструктура и пътна инфраструктура на територията на Община
Трън е:
 Второкласна
- 47,600 км
 Третокласна
- 76 км.
 Четвъртокласна - 112,700 км
 Улична мрежа на град Трън
- 13,000 км
 Улична мрежа на селата - 114,880 км
Транспортното обслужване на населението на територията на община Трън се извършва
чрез автобусен транспорт, който се движи по утвърдени между селищни линии.
На територията на община Трън не функционира вътрешноградски транспорт, няма
таксиметрови фирми.
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Използването на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта на
територията на общината на този етап се ограничава до задължителния процент на смесване на
дизеловото и бензиново гориво с биогорива от търговците на горива в транспорта по смисъла на
чл. 47 от ЗЕВИ. Перспективите за развитие в използването на биогорива и енергия от
възобновяеми източници в транспорта се свързват възможността за по-широко навлизане на
екоавтомобили, използващи биогорива и електроенергия при обновяване на автомобилния парк.
Със служебни коли разполагат:
 Община - 5 бр.
 Спешна помощ - 2 бр.
 РУ - 8 бр.
 БКС - общо 9 бр. в т.ч. коли извозване на отпадъците - 4бр.
2.12.Анализ на икономическото развитие по сектори
През последните години в икономиката на общината се забелязва неблагоприятната
тенденция на намаляване стойностите на всички основни икономически показатели (приходи,
наети лица, фирми и т.н.), особено сравнено с процесите протичащи на национално ниво
2.12.1. Селско и горско стопанство.
На територията на общината няма регистрирани земеделски кооперации.
Таблица 7: Брой на основните видове селскостопански животни и количество на
животинската продукция в община Трън
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Говеда - всичко
в т.ч. крави
Биволи -всичко
Овце - всичко
в т.ч. овце майки
Кози - всичко
в т.ч. кози майки
Свине - всичко
в т.ч. свине майки
Птици - всичко
в т.ч. кокошки носачки
Пчелни семейства
Зайци

БРОЯ

ВИДОВЕ ПРОДУКТИ
Мляко краве
Мляко биволско
Мляко овче
Мляко козе

1047
900

Месо говеждо и телешко
Месо овнешко и козе
Месо свинско
Месо птиче

864
56

КОЛИЧЕСТВА
ГОДИШНО
2500-3500 l
300-500 l
360-600 l

Яйца
Вълна
Пчелен мед

1500
100

Мерите и пасищата заемат площ от 45 270,549 дка. Заедно с обработваемата земя те
формират т.нар. стопанисвана земя - общо 70 458,97 дка.
Площите на пасищата и естествените ливади, условно наречени “тревни площи”, са
ресурс за развитието на говедовъдството и овцевъдството. Площта им заема 57 982,143 дка.
Горските територии включват площта на Държавните горски територии, Общинските
горски територии, Горски територии, собственост на физически и юридически лица и Горски
територии на други собственици и заемат 365911.дка - 63,8%. Този процент определя т.нар.
"лесистост на територията”, значително по-висока от средната за страната - с 30,2%.
Горски територии на територията на община Трън:
 Държавна собственост -137438 дка.
 Частна собственост - 42974 дка.
 Общинска - 181338 дка.
 Други юридически лица - 4161 дка.
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Таблица 8 Обработваеми и пустеещи земи в община Трън
Показател
Обработвана земя, дка
Пустеещи земи, дка

Данни
25 188,421
19,699

Естествената растителна покривка е сравнително добре запазена. Горите са съставени
изключително от широколистни видове и имат смесен характер - цер, благун, летен и зимен дъб,
бук, габър, ясен, клен. Допълнително са залесени иглолистни насаждения - бял и черен бор.
Горите заемат над 63,8% от територията на общината.
Таблица 9 Горски територии на община Трън
Горски територии /общинска собственост/

Площ, дка.

Иглолистни гори

58646

Широколистни и високостеблени гори
Гори за реконструкция

25366
3877

Издънкови гори

85838

Горски пасища

-

Сечища

20

Поляни

1828
113

Ниви в т.ч. дивечовъдни
Трайни насаждения

-

Дворни места
Горски пътища и просеки

169

Скали, сипеи, ями, пясъци и др.

5481

Общо:

181 338

През 2008 г. с решение на Общинския съвет е създадено Общинско предприятие “Трънска
гора”, чиято основна цел е цялостната дейност по стопанисване и управление на горските
територии общинска собственост, включително и тяхното опазване.
Горската растителност е съсредоточена предимно в южната част на община Трън. Тя има
главно климатична и хидроложка роля и за това една от важните задачи е нейното запазване и
преодоляването на негативните последици от безразборното и изсичане.
2.12.2. Икономика
По статистически данни от 2012 год. на територията на община Трън нефинансовите
предприятия са 108, от тях 29 предприятия са в сферата на селското, горското и рибното
стопанство - 1, електродобивна промишленост - МВЕЦ „Ерма“ с капацитет 180 Kw/h, 3 в сферата
на преработващата промишленост и останалите 103 в сектора на услугите.
Според броя на заетите по групи предприятия 105 са микро -/ до 9 заети/ и 3 са малки. На
територията на общината няма данни за регистрирани средни и големи предриятия.
Произведената през 2012 год. продукция от всички 108 предприятия е 6,606 хил.лв., като с найголям дял са предприятията от селското, горското и рибно стопанство с произведена продукция
за 4,384 хил.лв.
През 2012 г. делът на нефинансовите предприятия в общината спрямо този на областта е
2,15 %, като ДМА представляват едва 4 %. Същевременно с това заетите лица са под 1 % от
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всички заети в предприятията на областно ниво. Тези данни обуславят изключителното слабото
икономическо влияние на общината и незначителният и дял в икономиката не само за областта,
но и за страната.
2.12.3. Услуги
Основната дейност в сферата на услугите е в търговията, ресторантьорството,
хотелиерството, комунални услуги.
Търговската мрежа в града включва 56 броя търговски обекти с обща площ 1400 кв.м., от
които:
 магазини за хранителни стоки - 23 броя / 575. кв.м.
 магазини за нехранителни стоки - 33 броя / 825 кв.м.
На територията на общината има 20 броя заведения за обществено хранене .
АНАЛИЗИ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ
Един от основните екологични проблеми на общината е свързан с отпадъците. Той
включва периодичното образуване на нерегламентирани замърсявания, липсата на депо за
строителни отпадъци, неоползотворяването на органичния и биоотпадък, смесването на
рециклируемите отпадъци с ТБО и ниските приходи от такса „Битови отпадъци”, които не
покриват разходите, свързани с управлението на битовите отпадъци.
По отношение на замърсяване на почвата с битови, строителни, растителни отпадъци и
оборски тор е характерно, че замърсяването е с локален характер и засяга главно мери и пасища.
На територията на община Трън няма установени нерегламентирани сметища, а при възникване
на такива, същите веднага се почистват и ликвидират.
Отпадъците не само повърхностно замърсяват околната среда, но и ограничават
използваемостта на земята, създават хигиенни проблеми и дразнят естетическите възприятия на
хората. В резултат на протичащите в периода на натрупването им физични, химични и
биологични процеси, те се превръщат в многофакторен замърсител на околната среда, оказващ
силно негативно въздействие върху повърхностните и подземни води, въздуха и почвите, с което
създават сериозен здравен риск за населението. От друга страна отпадъците са ценен енергиен
и суровинен източник и тяхното минимизиране и повторната употреба води до съхранение на
природни ресурси.
Ето защо управлението им изисква интегрираност на подходите, внедряване на нови
технологии, създаване на подходяща икономическа среда и нормативна база, и не на последно
място висока обществена отговорност.
Новата и ефективна стратегия за управление на твърдите битови отпадъци ще:
- повиши привлекателността на селищата и околностите им;
- намали и предотврати риска за здравето на хората;
- подобри състоянието на околната среда и нейната привлекателност;
- намали замърсяването на реки, води и почви;
- намали потреблението на природни ресурси за сметка на преработка на отпадъци;
- подобри условията за икономическо развитие и чистотата в населените места;
- подобри условията за развитие на селското стопанство в общината, например чрез
производство на компост от органични отпадъци;
- подобри качеството и разшири обхвата на предлаганите услуги по третиране на
отпадъци.
III.

3.1. Анализ на отпадъците
Информацията за количествата и състава на отпадъците е предпоставка за вземане на
правилни решения за управлението им и оразмеряването на системите, инсталациите и
съоръженията за третиране. Непрекъснато нарастващото количество отпадъци, образувани от
жизнената дейност на хората, производството и търговията, налага предприемането на мерки за
намаляване на общото им количество, повторната им употреба и увеличаване рециклирането и
оползотворяването им. Същевременно с развитието на технологиите за третиране на отпадъци,
все повече се разширяват възможностите за използването на отпадъците като алтернативен
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суровинен и енергиен източник и намаляване на количеството, предназначено за депониране.
Анализът на битовите отпадъци е ключов анализ за разработването на общинската
програма и дава отговор на следните въпроси:
• Какви са количествата образувани отпадъци в общината и каква е нормата на
натрупване?
• Какви са количествата и тенденциите на различните потоци отпадъци за анализирания
период?
• Какъв е морфологичният състав на образуваните битови отпадъци в общината?
• Какви са количествата повторно използвани, рециклирани, оползотворени и
обезвредени битови отпадъци за разглеждания период и какви са тенденциите в третирането им?
• Каква е степента на изпълнение на целите, които са поставени пред общината в
съответствие с националното и европейското законодателство?
3.1.1.
Генерирани битови отпадъци
Жителите на административните единици образуват различно количество отпадъци с
различен състав. Тези показатели зависят от социалния статус, битовите особености на средата,
изградената култура на потребление и други фактори. Същевременно с развитието на
технологиите за третиране на отпадъци, все повече се разширяват възможностите за
използването им като алтернативен суровинен и енергиен източник и намаляване на
количеството, предназначено за депониране.
Община Трън е една от сравнително малките общини в България, но се сблъсква с почти
пълната гама проблеми, свързани с управлението на отпадъците.
ЗУО разделя отпадъците по видове, както следва:
 битови;
 производствени;
 опасни;
 строителни;
 биоразградими;
 масово разпространени.
Основните функции на общинските власти включват:
 осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци;
 събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
 почистване на уличните платна, тротоарите, площадките, алеите и поддържане на
зелените площи и други територии предназначени за обществено ползване;
 избора на площадки, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци или на други инсталации или
съоръжения за обезвреждане на битови или строителни отпадъци, чрез включването в
регионална система;
 разделно събиране на битови отпадъци, включително отпадъци от опаковки, като
определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране
и сортиране на отпадъците от опаковки, чрез организация по оползотворяване;
 организирането и прилагане на системата за разделно събиране и съхранение на
излезли от употреба моторни превозни средства с фирми получили разрешение от МОСВ;
 предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места
и/или създаване на незаконни сметища, чрез контрол от длъжностни лица;
 определяне на места за поставяне на негодни за употреба батерии.
Битови отпадъци
Битовите отпадъци се формират от жизнената дейност на хората. Не трябва да се приема
количеството генерирани битови отпадъци, като идентично на количеството събрани и извозени
битови отпадъци. Под внимание трябва да се вземат и да се отчитат, като генерирани, всички
потоци битови отпадъци, независимо дали събирането им е организирано или възложено от
общината или не е от общината. При липса на достоверна и статистически отчетена информация
е необходимо под внимание да се вземат всички потоци битови отпадъци, генерирани на
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територията на общината-организациите по оползотворяване на отпадъците от опаковки,
площадките за вторични суровини, производствени и търговски обекти, генериращи отпадъци,
които предават на организации по оползотворяване или директно на преработвателни
предприятия, производствени и търговски обекти, свързани с изискванията за разширена
отговорност на производителя.
Съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО битови отпадъци са „отпадъците от
домакинствата” и „подобни на отпадъците от домакинствата” (това са отпадъците,
образувани от домакинствата, и отпадъците, образувани от фирми и други организации,
които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, с
изключение на производствените отпадъци и отпадъците от селското и горското
стопанство).
Процесите, свързани с формиране, събиране, извозване, депониране и друго
обезвреждане на отпадъците, са в пряка зависимост от развитието и организацията на
стопанската дейност, демографските особености на района и от природните условия, в които се
осъществява човешкия живот. Битовите отпадъци се формират от жизнената дейност на хората.
Количеството и съставът им зависят от:
• Мястото на образуване;
• Стандарта на живот на населението и неговата култура;
• Степен на благоустрояване на населените места;
• Начин на отопление;
• Други фактори.
Като се изхожда от административно-териториалната и социално-икономическа
характеристика на община Трън, основните източници на ТБО се явяват:
• Домакинствата;
• Промишлените предприятия;
• Търговски и обслужващи обекти.
В община Трън е изградена добре функционираща система за сметосъбиране и
сметоизвозване. В системата е обхванато 99% от населението - гр. Трън и селата.
Не е организирано сметоизвозване на труднодостъпните махали на гр.Трън – махала
„Бойна могила“, местност „Китка“, местност „Топиле“, местност „Ахчийски кошари“, местност
„Св.Илия“, местност „Баджини кошари“, местност „Шиловец“, местност „Богданини кошари“ и
с. Къшле.
Основният поток отпадък е смесеният битов отпадък с код 20.03.01.
Община Трън е член на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион
Перник. В сдружението участват още общините: Перник, Брезник, Земен, Радомир и Ковачевци.
По проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Перник“,
реализиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г, рег.№DIR-592115-1-11, БФП
на стойност 19 132 568,00 лв. е изграден Регионален център за битови отпадъци /РЦБО/ - гр.
Перник. Центърът включва първа клетка на депото за неопасни отпадъци с общ обем 219 000
тона, общ капацитет на депото 1 146 000 тона.
Генерираните отпадъци на територията на община Трън се събират и извозват от звено
„Благоустрояване и комунално стопанство” към Общинска администрация Трън и се предават в
регионалния център за третиране при РЦБО Перник, където се сепарират механично, а
остатъците се депонират на регионалното депо.
Експлоатацията на старото общинско депо за ТБО, което се намира в местността „Мечи
дол” на около 3 км от гр. Трън е прекратена и е в ход неговата техническа и биологична
рекултивация. Кметът на община Трън организира и контролира спазването на забраната за
изхвърляне на битови отпадъци на старото депо. Депото в процес на рекултивация представлява
няколко неуплътнени и непокрити фронта отпадъци на площ от 5050 кв.м., в поземлен имот с
идентификатор 73273.80.46, публична общинска собственост, но вследствие на разрастване е
заело и части от съседни имоти. От 2012 г. на депото не се депонират отпадъци, като събраните
ТВО се транспортират по споразумение с Община Перник на общинско депо, разположено на
територията и. След откриването на РЦБО Перник през 2016 г., отпадъците се депонират на
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регионалното депо. През 2020 г. Община Трън кандидатства с проектно предложение:
„Техническа рекултивация и биологична рекултивация на общинско депо за ТВО в землището
на гр.Трън, м.Мечи дол, ПИ73273.80.46“ по процедура: „Рекултивация на депа за закриване
предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ и на 5.08.2020 г. е
сключен административен договор № BG16M1OP002-2.010-0050-С01. Срок на договора 23
месеца от влизането му в сила.
Таблица 10: Количества депонирани смесени битови отпадъци в Регионално депо Перник от община Трън2017-2019 г. в тона /източник Община Трън/
2017

2018

2019

1071,00

1235,00

1249,00

Налага се извода, че въпреки, че населението на общината е намаляло с 3.71% през 2019
г. спрямо 2017 г., количеството генерирани смесени битови отпадъци се е увеличило с около
16% за същия период. Цитираните количества ТБО са образувани не само в домакинствата, но
също и в обществените сгради, търговски обекти, предприятия и други генератори.
Нормата на натрупване на отпадъците в община Трън за 2019 г. е 324 кг./ж/г., което е със
56 кг/човек/на година повече спрямо 2017 г. Съгласно референтната норма на натрупване на
отпадъци за населени места от 3 000 до 25 000 жители, определена с Методиката за определяне
на морфологичния състав на битовите отпадъци на МОСВ от 2012 г., препоръчителната
средногодишна норма за човек от населението е 295,5 кг., следователно нормата за община Трън
е по-висока от допустимите стойности. Общинската администрация се справя добре с процесите
на управление на отпадъците, но трябва да предприеме съответните мерки за ограничаване на
образуването им и да намали регистрирания ръст през последните години. Увеличението на
отпадъците за 2019 г. е значително, поради драстичното увеличаване на населението през
летните месеци със почиващи от съседните големи градове, трайна е тенденцията на
целогодишно пребиваване на лица, работещи дистанционно и жители на други области и
общини. Тенденцията се запазва и през 2020 г. поради извънредната ситуация в РБългария. Това
се отразява и на количеството генериран отпадък.
В Доклада от извършения морфологичен анализ на образуваните смесени битови
отпадъци в община Трън за периода февруари-септември 2019 г., на база данните на НСИ за
населението на общината (към 31.12.2017 г.) - 3993 жители е определена норма на натрупване
на отпадъците - 268 кг./ж./г. Определената с Доклада за морфологичен анализ норма на
натрупване е по-ниска от тази за календарната 2019 г. (268 кг./ж./г), тъй като обхваща различен
период на изчисления, който не съвпада с пълна календарна година и за база е използвано
населението на общината през 2017 г. Въпреки това тенденцията е към нарастване на нормата
на натрупване на отпадъци на човек от населението през 2019 спрямо 2017 г.
ИЗВОДИ за нормата за натрупване на отпадъци в Община Трън:
Нормата на натрупване на отпадъци на човек от населението в общината през
последните години е в допустимите референтни стойности и под средните нива за област
Перник и за страната. Населението на общината намалява с 3.71% за периода 2017-2019 г.,
но годишната норма на натрупване на отпадъци на човек от населението се увеличава.
Това се дължи на променящите се потребителски навици и начин на живот на
домакинствата и на дейността на промишлени предприятия, търговски обекти и
заведения. Драстичното увеличаване на населението през летните месеци с почиващи от
съседните големи градове, трайната тенденцията на целогодишно пребиваване на лица,
работещи дистанционно и жители на други области и общини на територията на Община
Трън също е една от предпоставките за увеличените количества отпадък. Тенденцията се
запазва и през 2020 г. поради извънредната ситуация в РБългария. За редуциране обема на
депонираните количества е препоръчително увеличаване дела на разделно събраните
рециклируеми отпадъци, разширяване на фамилното компостиране на зелените и биоразградими отпадъци, осигуряване на възможности за отделно събиране и извозване на
отпадъците от твърдо гориво през отоплителния сезон, на строителните отпадъци при
ремонти и други мерки.
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Морфологичният състав е характеристика, изразяваща количеството на отделните
фракции (хартия, хранителни отпадъци, пластмаси, текстил, стъкло, метали и др.), изразено в
процент, спрямо общото количество на отпадъците. Консуматорските и потребителски навици
на населението в различните сезони на годината влияят върху състава на генерираните отпадъци
и резултатите от анализите зависят от годишния сезон. Поради това, изследванията при
определяне на морфологичния състав на отпадъците се извършват така, че да бъдат обхванати
4- те годишни сезона (зима, пролет лято и есен). Целта е да се отчете сезонната неравномерност
и колебанията в състава на отпадъците.
Характеристика на отделните фракции общо за четирите сезона:
- Хартия - вестници, списания, учебници, листи, амбалажна хартия, санитарна хартия и др.
- Картони-кашони, опаковки от сокове, кутии и др.
- Метали - опаковки от безалкохолни и алкохолни напитки, консервени кутии, капачки и др.
- Гума - гумени изделия, играчки и др.
- Текстил - дрехи, парцали, трикотаж, завивки и др.
- Пластмаса - опаковки, кутии, бутилки, фолио, пластмасови изделия, торбички и др.
- Градински и растителни - растения, растителни остатъци, окапали листа, трева и др.
- Инертни - пепел, сгур и пръст и др.
Данните за морфологичния състав са необходими при избор на съоръжения за
предварително третиране и обезвреждане и системи за разделно събиране на отпадъци или при
оптимизация на въведените такива.
Последният актуален анализ на морфологичния състав на отпадъците, генерирани на
територията на община Трън е извършен през 2019 г. в рамките на проект: „Определяне на
морфологичния състав на отпадъците в България“, финансиран от Българо-Швейцарската
програма за сътрудничество, чрез ПУДООС.
Данните от Доклада за морфологичния анализ за състава на събраните, извозени и
депонираните от територията на община Трън на Регионално депо - Перник смесени битови
отпадъци са представени в следващите таблици. Приблизителният състав на генерираните в
община Трън отпадъци в тегловни проценти е: хранителни - 3,90%; хартия - 3,48%; картон 3,48%, пластмаса - 4,11%; текстил-0%; гума - 0%; кожа - 0%; градински - 48,56%; дървесни
отпадъци - 0,26%; стъкло - 2,89%; метали - 1,97%; инертни материали - 1,22%, опасни отпадъци
- 0,22%, други - 0,41% и ситна фракция - 29,51%
Таблица 11: Морфологичен състав на образуваните количества смесени битови
отпадъци пофракции за четири сезона в процент
Вид отпадък
Хранителни
Хартия
Картон
Пластмаса
Текстил
Гума
Кожа
Градински
Дървесни
Стъкло
Метали
Инертни (над 4 см)
Опасни
Други
Ситна фракция(под 4см)

Средни
стойности %
Пролет

Средни
стойности %
Лято

Средни
стойности %
Есен

Средни
стойности %
Зима

7
6
5
11
6
7
8
5
6
7
8
5
9
10
8
4
4
5
7
3
2
6
8
7
1
4
4
5
1
9
0
1
2
1
58
52
49
59
Източник: Окончателен доклад за извършен през 2019 г. четирисезонен морфологичен анализ на
състава на битовите отпадъци, генерирани на територията на община Трън
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Таблица 12: Морфологичен състав на образуваните количества смесен, разделно събран
и общ отпадък по фракции в тона и средногодишен процент
Източник: Окончателен доклад за извършен през 2019 г. четирисезонен морфологичен анализ на състава на
битовите отпадъци, генерирани на територията на община Трън

Хартия и картон общо са 137.67 тона или 6.95 % от общия отпадък за годината .
Количество
Разделно събран Общ отпадък на Общ отпадък на
смесен отпадък
отпадък на
година (тон)
година %
на година (тон)
година (тон)

Вид отпадък
Хранителни
Хартия
Картон
Пластмаса
Текстил
Гума
Кожа
Градински
Дървесни
Стъкло
Метали
Инертни (над 4 см)
Опасни
Други
Ситна фракция (под 4
см)
Общо

68.83 77.18т
68.83
81.32
0.00
0.00
0.00
53.29
4.84
57.30
39.01
24.18
4.45
8.18
584.19
1 071.60

0.00 0.00т
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
908.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
908.05

77.18
68.83
68.83
68.83т
81.32
0.00
0.00
0.00
961.34
4.84
57.30
39.01
24.18
4.45
8.18
584.19
1 979.65

3.90
3.48
3.48
3.48%
4.11
0.00
0.00
0.00
48.56
0.24
2.89
1.97
1.22
0.22
0.41
29.51
100.00

Таблица 13: Референтни стойности на морфологичния състав на
отпадъците, съгласно Методиката от НПУО 2014-2020 г.
Видове отпадъци

Хранителни
Хартия
Картон
Пластмаса
Текстил
Гума
Кожа
Градински
Дървесни
Стъкло
Метали
Инертни
Опасни
Общо

Населени места от 3 до25 хиляди
жители

23.20%
8.50%
5.50%
10.10%
3.70%
0.90%
0.90%
21.70%
2.00%
6.10%
2.00%
14.80%
0.60%
100.00%

Сравнявайки състава на генерираните отпадъци в община Трън с референтните
стойности, съгласно Методиката от НПУО 2014-2020 г. (Таблица 13), можем да направим
извода, че само градинските отпадъци превишават значително допустимите норми. Останалите
видове фракции отпадъци в морфологичния състав са в стойности близки до референтните или
много под референтните.
3.1.2.
Строителни отпадъци
С Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани
строителни материали, Обн. ДВ. бр.98 от 8 Декември 2017 г. се регламентира предотвратяване
и ограничаване на замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и ограничаване риска за
човешкото здраве и околната среда в резултат на третирането и транспортирането на
строителните отпадъци. С Наредбата се насърчава рециклирането и оползотворяването на СО за
постигане на целите по чл. 32 от ЗУО.
Целта е:
- Да се предотврати и минимизира образуването на строителни отпадъци (СО);
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Да се насърчи рециклирането и оползотворяването на СО;
Да се увеличи употребата на рециклирани строителни материали;
Да се намали количеството за депониране на СО.
Член 6 от Наредбата забранява нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка
друга форма на нерегламентирано третиране на СО, в т. ч. изхвърлянето им в контейнерите за
събиране на битови отпадъци или разделно събиране на отпадъци от опаковки.
Строителните отпадъци са получени вследствие на строително-монтажни работи и
премахване, включващи минерални отпадъци, пластмаси, метал, хартия, изолационни
материали, дърво, азбест и други опасни отпадъци, и др. съответстващи на кодовете на отпадъци
от група 17 на Приложение 1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците.
Дейностите по събиране, транспортиране, подготовка преди оползотворяване и/или
обезвреждане, материално оползотворяване, както и по обезвреждане на СО се извършват от
лица, притежаващи документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците.
Възложителите на СМР и/или на премахването на строежи отговарят за изготвянето на
план за управление на строителните отпадъци (ПУСО).
Контролът по изпълнение на ПУСО се осъществява от кмета на общината, на чиято
територия се извършват СМР/премахването на строеж, или от оправомощено от него
длъжностно лице. За строежи, чийто възложител е кметът на общината, контролът по
изпълнение на ПУСО се осъществява от директора на РИОСВ, на чиято територия е строежът.
Кметът на общината изпраща информацията до директора на РИОСВ, на чиято територия
ще се извършват СМР или премахване на строежи, за издадените през предходния месец
разрешения за строеж или заповеди за премахване на строеж. Кметът на общината отговаря за
предаването на отделените строителни отпадъци по време на принудителното премахване на
строежи, за оползотворяване на материалите и за влагане на рециклирани строителни материали,
включително за покриването на разходите за извършване на дейностите по транспортиране и
третиране. Разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране на
строителни отпадъци, получени в резултат на принудително премахване на строеж, са за сметка
на извършителя на незаконния строеж или на собственика на сградата или съоръжението.
В случаите, когато кмета на общината е възложител на строителни и монтажни работи,
с изключение на текущи ремонти, и възложител на премахване на строежи, следва да изготви
план за управление на строителните отпадъци. Съдържанието и изискванията към плана се
определят в Наредбата за управление на строителните отпадъци.
Основните проблеми, свързани със строителните отпадъци са неконтролираното
изхвърляне на строителни отпадъци от гражданите и фирмите, което води до формирането на
нерегламентирани сметища. Често населението неконтролирано изхвърля строителни отпадъци
на незаконни сметища главно на входовете и изходите на населените места, както и замърсява
зелените площи в самите населени места. За строителните отпадъци, от обичайните ремонти на
жилищата, няма форма, по която да бъдат контролирани.
Друг проблем е изхвърлянето на строителни отпадъци в контейнерите за твърди битови
отпадъци, което води до тяхното повреждане, а от тежината им се повреждат и повдигащите
механизми на сметосъбиращите специализирани автомобили.
Необходимо е да се предприемат мерки за осигуряване селективното разделяне на
отпадъците на мястото на образуване и изграждането и функционирането на надеждна система
и съоръжения за депониране и рециклиране на строителни отпадъци в община Трън.
На територията на общината няма изградено депо или площадка за депониране на
строителни отпадъци и не съществува система за организирано събиране и последваща повторна
употреба на този вид отпадък. По тази причина липсват и точни данни за вида и количеството
на образуваните строителни отпадъци през последните години.
ИЗВОДИ за управлението на строителните отпадъци в Община Трън:
Образуваните строителни отпадъци на територията на община Трън са предимно
от юридически лица от строителна дейност. Незначителна част от тях са формирани от
физически лица вследствие на ремонтни дейности. Много често, населението събира
смесено строителните отпадъци с битовите. Отпадъците от строителство и ремонти:
-
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камъни, тухли, бетон, гипс и др. заемат незначителен дял в морфологичния състав на
отпадъците в община Трън. Отчитайки факта, че голяма част от сградният фонд в
общината е амортизиран, пътната и улични мрежи се нуждаят от ремонти, можем да
предположим, че новото строителство и обновяването неминуемо ще доведе до генериране
на по-големи количества земни маси и строителни отпадъци. Необходимо е да се
предприемат мерки за осигуряване селективното разделяне на отпадъците на мястото на
образуване и изграждането и функционирането на съоръжения за рециклиране на
строителни отпадъци, с цел тяхното оползотворяване.
Производствени и опасни отпадъци
Опасни отпадъци са отпадъците, които притежават едно или повече опасни свойства,
посочени в приложение № 3 към ЗУО. Този вид отпадъци се образуват най-вече в промишлените
предприятия, но също така и в някои заведения от здравната сфера, а частично и в битовия
сектор. Към тях спадат отработени масла и нефтопродукти, негодни за употреба батерии и
акумулатори, медицински отпадъци, бои и лакове, детергенти, пестициди и др.
Изискванията за третиране и транспортиране на опасни отпадъци са регламентирани в
Наредбата, приета с ПМС №53/1999 г. /ДВ, бр. 29 от 1999 г. и в наредбите за масово
разпространените отпадъци.
Количествата на образуваните опасни отпадъци по групи, съгласно Класификация на
отпадъците по Наредба № 2 от 23.07.2014 г. (изм. ДВ. бр.46 от 1 Юни 2018 г.) за класификацията
на отпадъците, се водят на отчет в РИОСВ - София.
Лицата, чиято дейност е свързана с образуване, събиране, транспортиране, съхраняване
(оползотворяване с код R13 по смисъла на приложение №2 към §1, т.т13 от допълнителните
разпоредби (ДР) на ЗУО и/или обезвреждане с код D15 по смисъла на приложение №1 към §1,
т.11 от ДР на ЗУО), оползотворяване, в т.ч. рециклиране и/ или обезвреждане, включително
подготовка преди оползотворяване или обезвреждане на опасни отпадъци, водят отчетни книги
и представят годишни отчети. Опасните отпадъци от фирмите се събират и съхраняват разделно
в закрити складове и се предават за третиране на физически или юридически лица притежаващи
съответното разрешение по ЗУО или Комплексно разрешително, въз основа на писмен договор.
Необходими са мерки за информиране на населението за опасностите за околната среда
и повишаване на обществената заинтересованост за по широко участие в организираните
мероприятия за предаване на опасни отпадъци от домакинствата. Разделното събиране на
опасните битови отпадъци все още не е системно, а кампанийно. Поради това голяма част от тях
все още се изхвърлят в контейнерите съвместно с неопасните битови и се извозват с тях за
последващо третиране.
Генератори на производствен отпадък в община Трън поради слабо развитата
промишленост /липса на работещи промишлени предприятия към момента/ няма. При
констатирани опасни отпадъци се използват услугите на лицензирана фирма.
Един от потенциалните източници за локални почвени зъмърсявания са складовете за
съхранение на негодни и залежали пестициди. На територията на община Трън е имало складове
на такива, които са прибрани и обезвредени чрез ББ кубове, намиращи се на територията на
гр.Трън
Замърсявания на почвите в общината се предизвиква от изхвърлянето на твърди битови
отпадъци (отпадъци от различен характер). Непрекъснатото усъвършенстване на системите и
контрола по сметосъбирането ще елиминира изцяло съществуващите локални замърсявания от
микросметища и нерегламентирано изхвърляне на отпадъците.
ИЗВОДИ за управлението на опасните отпадъци в Община Трън:
В община Трън в голяма степен са решени проблемите с управлението на
производствените и опасни отпадъци. РИОСВ - София извършва системни проверки за
спазване изискванията на ЗУО за управление на производствените и опасни отпадъци.
Необходима е добра комуникация с контролните органи при необходимост за
предотвратяване рисковете за човешкото здраве и околната среда.
3.1.3.
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3.1.4. Специфични потоци отпадъци
Отпадъци от ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти, излезли от употреба гуми
Управлението на отпадъците от батерии и акумулатори има две главни цели:
Екологична - защита на въздуха, водата, почвата и здравето на хората чрез
предотвратяване на изхвърлянето на вредни и опасни вещества в околната среда;
• Икономическа - оползотворяване материалите, заложени в конструкцията на
отпадъците от батерии и акумулатори.
„Негодна за употреба батерия или акумулатор” е батерия или акумулатор, която не може
да бъде използвана повторно и е предназначена за преработване или обезвреждане .
За ефективно функциониране на системата за събиране на отпадъците от негодни
батерии и акумулатори е необходимо предприемане на следните действия:
- редовно информиране на обществеността за рисковете, свързани с тяхното
неконтролирано обезвреждане. Необходимо е хората да бъдат запознати със значението на
символите, използвани за маркиране, изискванията при отделяне на батериите от уредите,
където те са вградени и възможностите за участие в системите за събиране.
- прилагането на задължително обратно приемане в местата за продажба;
- осигуряване и поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба портативни
батерии и акумулатори, като се спазва нормативните изисквания;
- предаване на отпадъците от батерии и акумулатори на фирма, притежаваща
разрешително, издадено по реда на Закона за управление на отпадъците.
До момента не се е налагало община Трън да сключва договори за разделно събиране на
отпадъци от електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба батерии и акумулатори
и излезли от употреба МПС с фирми.
Отработени масла
Задълженията на общината в това отношение се определят от „Наредба за
отработените масла и отпадъчни нефтопродукти”, приета с ПМС №352/27.12.2012 г., ДВ
бр.2/08.01.2013 г.
Съгласно чл.39 ал.1 от Наредбата, кметът на общината съдейства за извършване на
дейностите по събиране и съхраняване на излезли от употреба масла и предаването им за
оползотворяване и обезвреждане, като определя местата за смяна на отработени моторни масла
на територията на общината и информира обществеността за местоположението и условията за
приемане на отработените масла.
Възможно в рамките на периода на прилагане на настоящата програма, организацията по
оползотворяване да не прояви интерес тъй като количеството масла за чието оползотворяване е
отговорна нараства незначително и е твърде вероятно целите заложени в Наредбата за
изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти да бъдат постигнати чрез събиране на отработени масла от източници различни
от бита или общини с по-голяма гъстота на населението.
Независимо дали ще се сключи договор с организация по оползотворяване, следва да
бъдат предприети следните мерки за осигуряване прилагането на законодателството за
управление на отработени масла:
• идентифициране на обектите, в които се извършва смяна на отработени масла и обектите,
в които се изкупуват отработени масла;
• определяне на разрешените места за смяна на отработени моторни масла и информиране
на обществеността за това;
• въвеждане на санкции и упражняване на контрол над изхвърлянето на отработени масла
и отпадъчни нефтопродукти в повърхностните води и в канализационните системи.
Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
Задълженията на Общината се определят от „Наредба за излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване”, приета с ПМС №355/28.12.2012 г. с последни изм. и
•
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доп. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018 г.
Съгласно чл.27, ал.1 от Наредбата, Кметът на общината оказва съдействие на
организациите по оползотворяване, като определя местата за разполагане на необходимите
елементи на системата за разделно събиране и предаване на ИУЕЕО.
Изпълнение на задълженията за участие в системите за разделно събиране се
осъществява, като се сключат договори с организации по оползотворяване на ИУЕЕО, лица,
които изпълняват задълженията си индивидуално или други лица, притежаващи документи по
чл.35 от ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране или
оползотворяване на отпадъци на територията на общината.
За разделно събиране на ИУЕЕО, Община Трън няма сключен договор с организация за
оползотворяването им.
В община Трън няма регистрирани площадки за дейности с отпадъци от ИУМПС,
ИУЕЕО, НУБА, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и излезли от употреба гуми.
Информацията за управлението на отпадъците от излезли от употреба моторни превозни
средства (ИУМПС), отработени масла, негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) се набира чрез
допълнителни годишни отчети, регламентирани в съответните наредби за управление на
специфичните отпадъчни потоци. На етапа на изготвяне на настоящата общинска Програма за
управление на отпадъците няма данни за количествата на разделно събирани други масово
разпространени отпадъци - отработени моторни масла, както и за излезли от употреба
автомобилни гуми.
Болнични отпадъци/Отпадъци от хуманното здравеопазване
Медицинските отпадъци имат някои по специфични характеристики и изискват
специално третиране. Болничния отпадък може да носи зарази, поради което следва да бъде
отделен от другите смесени отпадъци за се избегне заплахата за общественото здраве. В този
отпадък се включват превръзки, остатъци от лекарства и опаковки, лабораторни проби,
използвани инструменти и системи, хирургически отпадъци и др.
Отговорността за управлението на болничните отпадъци е на медицинските заведения –
доболнична медицинска помощ и център за спешна неотложна медицинска помощ, на
стоматологичните кабинети., в които се образуват. Към момента не функционира система за
получаване на данни за точното количество образувани болнични отпадъци в общината.
Утайки от ПСОВ
На територията на община Трън няма действаща ПСОВ. При изграждането на ПСОВ ще
бъде актуализирана настоящата програвма съобразно действащото законодателство.
ИЗВОДИ за управлението на специфичните потоци отпадъци в Община Трън:
Община Трън е сключила договори с лицензирани фирми за организиране на
дейностите по управление на специфичните потоци отпадъци и отделянето им от общия
поток битови отпадъци. В това направление е необходима допълнителна работа с местните
общности за повишаване на тяхната екологична култура и съзнание за изхвърляне на
специфичните отпадъци на регламентираните за целта площадки и места.
ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ АНАЛИЗА НА ОТПАДЪЦИТЕ
 Количеството на депонираните битови отпадъци от територията на община Трън за
периода 2017-2019 г. е средно по 98.75 тона на месец или 1185 тона средно на година. За периода
общият битов отпадък в общината се увеличава с около 16% въпреки, че населението на
общината е намаляло с 4% през 2019 г. спрямо 2017 г.
 Нормата на натрупване на отпадъците в община Трън за 2019 г. е 324 кг./ж/г., което е със
55 кг/човек/на година повече спрямо 2017 г. Съгласно референтната норма на натрупване на
отпадъци за населени места от 3 000 до 25 000 жители, определена с Методиката за определяне
на морфологичния състав на битовите отпадъци на МОСВ от 2012 г., препоръчителната
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средногодишна норма за човек от населението е 295,5 кг., следователно нормата за община Трън
е по-висока от допустимите стойности. Общинската администрация се справя добре с процесите
на управление на отпадъците, но трябва да предприеме съответните мерки за ограничаване на
образуването им и да намали регистрирания ръст през последните години.
 Основен източник на битови отпадъци са домакинствата. Системите за организирано
събиране и транспортиране на битовите отпадъци обхващат 99% от населението, като на
територията на общината има 1 необслужвано населено място – с.Къшле и труднодостъпни
махали в околностите на гр.Трън.
 Депонирането като метод за обезвреждане на отпадъците е с най-голям относителен дял
в третирането на битовите отпадъци в общината, следван от разделното събиране на отпадъци.
Поради липсата на съоръжения за оползотворване на биоразградими битови отпадъци се
наблюдава изоставане по показателя компостиране.
 Най-голям относителен дял в битовите отпадъци на общината имат фракциите „градински отпадъци“ - 48,56%, в това число растения, растителни остатъци, окапали листа,
трева и др , формират 48.56% от всички отпадъци в общината.
 Рециклируемите отпадъци имат 15.3% относителен дял, в това число - хартия и картон,
пластмаса, метали и стъкло. От този вид отпадъци най-високо е процентното съдържание на
пластмаса - 4,11 %, хартия - 3,48% и картон - 3,48%, следвано от стъкло - 2,89% и метали - 1,97%,
 Относителният дял на „биоразградимите отпадъци“1 за община Трън е значителен 59,66%, в това число - хранителни - 3,90%, градински - 48,56%, дървесни отпадъци - 0,24%,
хартия - 3,48% и картон - 3,48%.
 От всички генерирани биоотпадъци според извършения морфологичен анализ през 2019
г. за община Трън разделно са събрани 48,56% от биоотпадъците. По този показател общината
е под целевата стойност от 50 на сто за 2020 г.
 Необходимо е да се предприемат мерки за осигуряване селективното разделяне на
отпадъците от строителство на мястото на образуване с цел тяхното оползотворяване и или
повторна употреба.
 Необходимо е разширяване на системата за разделно събиране на отпадъците от хартия,
картон, пластмаса, метал и стъкло (включително от опаковки), в административни сгради,
търговски обекти и в повече населени места на общината.
 Разширяване на информационните кампании за обществеността и бизнеса относно
ползите от разделното събиране на отпадъци, координирани с информационните кампании на
организациите по оползотворяване, ще допринесе за подобряване на ефективността на
системата.
3.2. Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъци
3.2.1. Съществуващи практики и обхват на системата
транспортиране и депониране на битови отпадъци

на

събиране,

В община Трън има добре изградена система за събиране, транспортиране и депониране
на отпадъците. Системата за събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци
обхваща 99% от населението на общината или 3850 души към 31.12.2019 г.
Твърдите битови отпадъци от територията на община Трън се събират и извозват от звено
„Благоустрояване и комунално стопанство” към общинска администрация Трън и се предават в
регионалния център за третиране при ДЗЗД „Регионално депо Перник-2015“, където се
сепарират механично, а остатъците се депонират на регионалното депо..
Звено „Благоустрояване и комунално стопанство ” отговаря за:

Събиране и транспортиране на битови отпадъци от гр. Трън и останалите 50
населени места от общината и транспортиране до Регионално депо „Перник“;

Събиране на нерегламентирано изхвърлени битови и други отпадъци около
Съгласно ДР на ЗУО § 1. т.3. „Биоразградими отпадъци“ са всички отпадъци, които имат способността да се
разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и други.
1
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съдовете и в жилищните райони и транспортирането им до депото.

Почистване на контейнерните площадки, ако има отпадъци след обработка на
контейнера;

Почистване и извозване на отпадъци от локални замърсявания с битови, или
растителни отпадъци, както и отпадъци от пролетно почистване на зелени площи;

Поддържане на териториите за обществено ползване, както следва:

Ръчно метене на улични платна, тротоари, площади, алеи и други територии

Машинно метене на улични платна и др.
Отпадъците в община Трън се събират смесено.
Основният поток отпадък, генериран на територията на общината е смесения битов
отпадък с код 20.03.01.
Общината разполага със собствени автомобили за събиране и транспортиране на
битовите отпадъци. Сметоизмозващите автомобилите са 1 брой „Форд“ камион, 1 брой
„Мицубиши“ камион.
Съдовете за твърди битови отпадъци, които по настоящем са разположени във всички
населени места са собственост на Община Трън. Сметосъбирането и сметоизвозването се
осъществява със съдове тип „Бобър“ - 1,1 м3.
През 2019 г. общината разполага с 518 броя контейнери с обем - 1,1 м3 тип „Бобър.
През 2020 г. са закупени допълнително 25 контейнери за сметосъбиране тип „Бобър.
На територията на община Трън към 01.09.2020 г. са разположени следните съдове за
сметосъбиране: 543 бр. Контейнери тип „Бобър”. Контейнери за разделно събиране са 7 броя за
хартия, метал и пластмаса и 7 броя контейнери за стъкло.
Определени са районите за събиране и транспортиране на отпадъците както и честотата
на сметоизвозване на битовите отпадъци на територията на общината. Битовите отпадъци от
Община Трън се депонират на Регионално депо Перник.
Община Трън не разполага със съдове за фамилно компостиране на градински отпадъци
и специализирани съдове за отпадъци от сгурия и пепел.
Контейнери и транспортни средства за събиране на зелени биоотпадъци в община Трън
няма.
Изградена е система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, което се извършва
от „Екопак България“ АД.
Образуване на нерегламентирани сметища не се допуска, тъй като се прави периодичен
мониторинг за замърсявания на територията на общината и същите се премахват своевременно.
ИЗВОДИ за сметосъбирането на територията на община Трън:
В община Трън има добре изградена система за събиране, транспортиране и
депониране на отпадъците, която обхваща 99% от населението.
Няма причина да се очаква, че генерирането на битови отпадъци в Община Трън
през следващите години ще се различава от общите за страната тенденции.
Чрез въведената системи за разделно събиране се очаква да се намали количеството
на депонираните отпадъци и да се увеличи процентът на рециклируемите, но е необходимо
тази система да бъде разширена и в други населени места на общината, обществени сгради,
търговски обекти и заведения.
Очакванията са да се промени и морфологичния състав на образуваните отпадъци
в резултат на:
 Масово използване в бита на пластмасови и комбинирани опаковки за еднократна
употреба, които ще излязат от употреба през 2021 г.;
 Провеждане на много разяснителни и обучителни мероприятия от страна на
общинска администрация съвместно с фирми по оползотворяване по отношение
осъзнаване на факта, че отпадъка събран разделно е много ценен ресурс.
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Таблица 14: Брой и разпределение на съдове за отпадъци в община Трън по
населени места
към 01.09.2020 г.
№ по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
17.
16.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Населено място

гр. Трън
с. Банкя
с. Берайнци
с. Богойна
с. Бохова
с. Бусинци
с. Бутроинци
с. Велиново
с. Видрар
с. Врабча
с. Вукан
с. Главановци
с. Глоговица
с. Горна Мелна
с. Горочевци
с. Джинчовци
с. Докьовци
с. Долна Мелна
с. Дълга лука
с. Ездимирци
с. Еловица
с. Ерул
с. Забел
с. Зелениград
с. Кожинци
с. Костуринци
с. Къшле
с. Лева река
с. Лешниковци
с. Ломница
с. Лялинци
с. Милкьовци
с. Милославци
с. Мракетинци
с. Мрамор
с. Насалевци
с. Неделково
с. Парамун
с. Пенкьовци
с. Проданча
с. Радово
с. Рани луг
с. Реяновци
с. Слишовци
с. Стайчовци
с. Стрезимировци
с. Студен извор
с. Туроковци
с. Филиповци
с. Цегриловци
с. Шипковица
с. Ярловци
ОБЩО
Източник: Община Трън

Контейнери 1,1 м3 „Бобър“ - железни
82
7
6
3
8
14
3
10
9
13
6
16
19
13
9
6
6
9
6
16
6
18
7
17
9
9
0
14
6
12
6
7
13
4
7
9
12
10
6
2
11
9
6
11
10
10
6
23
20
6
4
15
543
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Контейнери за
разделно събиране
14

14

3.2.2. Претоварни
станции
и
инсталации
третиране/сепариране, сортиране и други за битови отпадъци

за

предварително

На територията на община Трън няма изградени площадки и съоръжения за третиране на
битови отпадъци. Същите се събират и извозват на Регионалното депо в Перник, където се
сепарират преди да бъдат депонирани.
На територията на община Трън се генерират основно битови отпадъци, по които са
класифицирани като неопасни и инертни отпадъци, които отпадат от строително-ремонтни
дейности от домакинствата.
За изпълнение на нормативното изискване относно предварително третиране на
отпадъците и с цел намаляване на количествата, подлежащи на депониране Община Трън
предвижда в бъдеще:
- Отделяне на биоразградимите отпадъци от общия поток битови отпадъци, чрез
специални съдове и разширяване на системата за фамилно компостиране.
3.2.3. Системи за разделно събиране и оползотворяване на отпадъците
На територията на община Трън е въведена система за разделно събиране на отпадъци от
опаковки. През 2017 г. е подписан договор между Община Трън и фирма „Екопак България” АД
за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Системата обхваща само гр. Трън, където са
обособени 7 точки с по два контейнера за разделно събиране – жълт и зелен.
Количествата събрани отпадъци от опаковки от гр. Трън, по данни на „Екопак България”
АД през 2019 г. са общо 867кг.
С цел намаляване на количествата отпадъци, подлежащи за депониране от територията
на община Трън се препоръчва на населението всички отпадъци, подлежащи на рециклиране да
се изхвърлят в контейнерите за разделно събиране или да се предават в пунковете, отговарящи
на изискванията на Закона за управление на отпадъците. Особенно внимание се обръща на лица,
извършващи търговска дейност.
3.2.4. Обезвреждане на отпадъци
Депониране
Екологосъобразното обезвреждане на отпадъците е заложено в нормативните документи
и международни Директиви за отпадъците, отразени изцяло в българското законодателство. За
да се намали въздействието върху околната среда от депонирането на биоразградими общински
отпадъци, Директива 1999/31/ЕС за състава на депонираните отпадъци, съдържа клауза за
поетапно намаляване на количествата на депонираните биоразградими отпадъци.
Дейности за екологосъобразно обезвреждане на отпадъците:
•
Закриване и рекултивация на съществуващото депо за ТБО;
•
Засилване прилагането на контрола върху неконтролирано изхвърляне и
неконтролирано изгаряне на отпадъци и др. неконтролирани методи за обезвреждане на
отпадъци;
•
Поетапно редуциране на количествата на биоразградимите отпадъци от общото
количество на биоразградимите отпадъци, депонирани на депото;
•
Въвеждане на разделно събиране и третиране на зелените отпадъци;
•
Насърчаване на домашното компостиране;
•
Изграждане на открити площадки за събиране и компостиране на отделно
събраните зелени отпадъци от паркове и градини на територията на общините;
•
Изграждане на регионално депо, отговарящо на настоящите законови изисквания;
•
Изграждане на площадка за компостиране на регионалното депо.
•
Редуциране на обема на депонираните рециклируеми отпадъци чрез
предварително сепариране и изграждане на центрове за рециклиране;
•
Осигуряване прием на широк спектър отпадъци, различни от обикновените
домакински отпадъци, като например: опасни домакински отпадъци, отпадъци от електронно и
електрическо оборудване, едрогабаритни отпадъци, градински отпадъци, строителни отпадъци
от частни домове, рециклируеми материали и др. на регионалното депо;
•
Всички други фракции домакински отпадъци, като опасни отпадъци, ОЕЕО и СО
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от домакинствата, които не се приемат от общинската система за сметосъбиране, ще бъдат
приемани и сортирани в центъра за рециклиране, за да се гарантира, че отпадъците ще бъдат
третирани в съответствие с целите на НПУО.
•
Въведен в експлоатация е Регионалният център за управление на отпадъците
(РЦУО) в гр. Перник, който е финансиран също по проект: „Изграждане на регионална система
за управление на отпадъците в регион Перник”. Проект „Изграждане на регионална система за
управление на отпадъците в регион Перник“, реализиран по Оперативна програма „Околна
среда“ 2007-2013 г, рег.№DIR-592115-1-11, БФП на стойност 19 132 568,00 лв. е изграден
Регионален център за битови отпадъци /РЦБО/ - гр. Перник. Центърът включва първа клетка на
депото за неопасни отпадъци с общ обем 219 000 тона, общ капацитет на депото 1 146 000 тона.
Проект е в партньорство между общините Перник, Брезник, Радомир, Трън, Земен и Ковачевци.
Новоизградената регионална система за управление на отпадъците задоволява
европейските изисквания за екологосъобразно обезвреждане на цялото количество битови
отпадъци, генерирани на територията на региона.
Биологично третиране
Приблизително две трети от отпадъците, генерирани в домовете и офисите, се състоят от
„органични” или естествени материали. Тези материали след време се разграждат
(“биоразградими”) по естествен път. Биоразградимите отпадъци се генерират при
селскостопанската дейност в растениевъдството, животновъдството и от дейността на
домакинствата. Имат предимно органичен състав и е необходимо да се третират в зависимост от
условията на генерирането им по подходящ начин. Често срещани практики в общината е
третирането на биоразградимите отпадъци да се осъществява по следните начини:
• използване на кухненски и градински остатъци за храна на животни ;
• закопаване на хранителни и растителни отпадъци в почвата (задния двор или
градината без последващо използване);
• Натрупване на смесени купчини с оборска тор, растителни и хранителни отпадъци в
полето (купчините не се обръщат, но след около три години са годни (вече компостирани)
за използване като подобрител на почвата);
• изгаряне на градински отпадъци и листа.
Компостирането на растителните отпадъци в мястото на образуването им е в синхрон с
приетите принципи за управление на отпадъците. В този случай растителните остатъци не са
отпадък, а изходна суровина за получаване на компост - средство за подобряване качеството и
плодородието на почвата. При реализацията на целите ще се кандидатства за финансово
подпомагане от страна на ПУДООС и ОПОС.
Видно от резултатите от морфологичния анализ на битовите отпадъци в общината,
образуваните количества биоразградими отпадъци не са достатъчни за изграждане на
компостираща инсталация. Компостиращи инсталации с капацитет под 2000 тона годишно са
икономически неефективни и не биха получила финансиране. Затова управлението на
биоразградимите отпадъци трябва да се организира на регионален принцип като част от
регионалната система за управление на отпадъците. В тази връзка общините от Регионално
сдружение за управление на отпадъците гр. Перник следва да кандадитастват по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проектиране и изграждане на компостиращи
инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци.
3.2.5. Предотвратяване на риска от стари замърсявания
На територията на община Трън няма нерегламентирани сметища. Преустановена е
експлоатацията на Общинското депо за ТБО в местността „Мечи дол” на около 3 км от гр. Трън,
тъй като не отговаря на нормативните изисквания.
През 2020 г. Община Трън кандидатства с проектно предложение: „Техническа
рекултивация и биологична рекултивация на общинско депо за ТВО в землището на гр.Трън,
м.Мечи дол, ПИ73273.80.46“ по процедура: „Рекултивация на депа за закриване предмет на
процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ и на 5.08.2020 г. е сключен
административен договор № BG16M1OP002-2.010-0050-С01. Стойност 326 532,35лв. Срок на
договора 23 от влизането му в сила.
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При установяване на локални нерегламентирани замърсявания се предприемат незабавни
мерки по отстраняването им. Добре организираната система за сметосъбиране и сметоизвозване
и ефективния контрол от страна на общинската администрация водят до значително намаляване
на броя на инцидентните локални замърсявания с отпадъци на територията на община Трън.
В част от случаите се наблюдават повторно замърсяване на терените с локализирано
нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, но същите се почистват отново.
ИЗВОДИ за разделно събиране на биоразградими отпадъци на територията на
Община Трън:
В община Трън липсва система за разделно събиране на биоразградимите отпадъци
и инсталация за тяхното компостиране и оползотворяване. Поради недостатъчните
количества биоразградими отпадъци, необходими за изграждане на инсталация за
компостиране на територията на общината е необходимо тя да участва в съвместен
регионален проект за изграждане на компостираща и сепарираща инсталация на РСУО
Перник. Предстои рекултивация на старото общинско депо за ТБО. Образуваните
отпадъци в общината се сепарират на Регионалното депо в Перник преди да бъдат
депонирани. Въведената система за разделно събиране на отпадъците от опаковки трябва
да бъде разширена.
3.3. Анализ на институционалния капацитет в сферата на управлението на
отпадъците, с акцент върху контролните функции
Планирането, регулирането и налагането на законодателството по управление на
отпадъците зависи от наличните човешки ресурси в общината. За да се подпомогне
изпълнението на законодателството, компетентните органи на национално, регионално и
общинско ниво се нуждаят от достатъчен и добре обучен персонал.
Изпълнението на настоящата Програма за управление на отпадъците в община Трън до
2024г., изисква подобряване на институционалния капацитет и засилване на контролните
функции на местно ниво.
В дейностите по управление на отпадъците са ангажирани следните институции: Община
Трън; Общински съвет - Трън; Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион
Перник, което обхваща общините Трън, Перник, Земен, Ковачевци, Брезник и Радомир;
оператор на Регионалния център за управление на отпадъците - Перник и звено
„Благоустрояване и комунално стопанство” към общинска администрация Трън.
Дейностите по управление на отпадъците на местно ниво в община Трън се осъществяват
чрез:
• изпълнение на Общинската програмата за управление на отпадъците и спазване на
Наредбите, приети от Общински съвет Трън, имащи отношение към темата с отпадъците.
• ЗУО и подзаконовата нормативни актове по прилагането му.
В Общината управлението на отпадъците се извършва от Кмет - ресорен Заместник
кмет – кметски наместници на населени места и служители в дирекция„Устройство на
територията, общинска собственост и инвестиционна политика. “. Към Общински съвет Трън
функционира постоянни комисия по устройство на територията, опазване на околната среда и
инфраструктурата.
Контролните функции по дейностите за управление на отпадъците в рамките на
общината имат кмета на общината, специалистите от общинската администрация, а конкретно
по населени места кметски наместници на населените места.
Съгласно приетата с решение на Общински съвет Трън структура на общинската
администрация, отговорното звено за дейностите по опазване на околната среда и в частност по
управление на отпадъците е дирекция„Устройство на територията, общинска собственост и
инвестиционна политика“. В дирекцията има назначени служители, които освен дейностите
свързани с опазването на околната среда, поддържането на чистотата на населените места,
сметосъбирането и сметоизвозването, състоянието на депата, поддържането на зелените площи,
изпълнение на предписания и указания от РИОСВ, МОСВ, БДДР, БДЗБР и други, активно
участват в разработването, кандидатстването и изпълнението на общински проекти в областта
на околната среда, финансирани от различни източници.
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С оглед на действащата административна структура на Община Трън, изпълнението на
ПУО ще се осъществява от служител от Общинската администрация, на който са възложени
следните функции, свързани с екологията и опазването на околната среда:
- Събиране на информация за състоянието на околната среда в общината;
- При непосредствена опасност, съществено замърсяване или увреждане на околната среда
незабавно информира кмета на общината и съдейства за предприемане на мерки за
предотвратяване на евентуални вредни последици;
- Контрол на състоянието на компонентите и факторите на околната среда и източниците
на замърсяване на територията на общината;
- Съставяне на програми и графици във връзка с контрола по опазването на околната среда;
- Контролиране на събирането и обезвреждането на битовите и строителните отпадъци и
др.
Служителят, назначен да отговарят за проблемите по управление на отпадъците
притежават необходимото образование, професионална компетентност и опит за заемане на
длъжността. Той извършва контролната дейност по отпадъците, но анализът на количествените
характеристики на човешките ресурси показва, че броят на служителите, пряко отговорни за
опазването на околната среда и управлението на отпадъци е недостатъчен спрямо
разширяващите се ангажименти на общините в тези сфери.
За извършване на контролна дейност в общината са упълномощени освен компетентните
служители и кметските наместници.
Контролната дейност, свързана с налагането на санкции се извършва от длъжностни лица
в общинска администрация и инспекторите от РИОСВ.
Контролната дейност може да бъде подобрена чрез:
• Провеждане на обучения по Закона за управление на отпадъците за контролната дейност
на общината;
• Максимално използване на възможностите на НПО да участват и да подпомагат
дейността за популяризиране на непрекъснато променящото се законодателство.
Във връзка с предотвратяване възникването на нерегламентирани сметища, се създават
комисии със Заповед на кмета, които да извършват проверки по подадени сигнали на граждани.
В Община Трън се изпълняват правомощията и отговорностите на кмета и общинската
администрация, съгласно законовите разпоредби за управление на отпадъците. Създадена е
позиция по опазване на околната среда (еколог), която се изпълнява от правоспособен и опитен
общински служител. Нивото на работа е много добро, предвид ограничените човешки ресурси
и предоставения технически капацитет, но с разпределението на функциите в общинската
администрация е натоварен само един специалист.
Прегледът на функциите за управление на отпадъците в общината показва, че:
• Дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното събиране,
транспортиране, третиране на отпадъци са организирани;
• Ежегодно се разработва и приема годишна план - сметка за дейности с отпадъците,
като те се обезпечават финансово, чрез определяне на годишните такси за свързаните с отпадъци
услуги и други;
• Дейности по наблюдение и контрол - извършване на контрол, в т.ч. превантивен, текущ
и последващ контрол и координация с други органи, налагане на санкции са недостатъчни;
По отношение на състоянието на човешките ресурси с възложени функции за отпадъци,
прегледът показва, че:
• Персоналът, натоварен с функции за управление на отпадъците притежава
необходимите качествени характеристики и професионална квалификация, но следва да се
предвидят мерки за повишаване на квалификацията, тяхното задържане и професионално
развитие във връзка с повишаване на експертизата в сферата на отпадъците;
• По отношение на количествената характеристика се установи недостатъчност на
служители, които пряко и единствено да са отговорни за управление на отпадъците. Налице е
нужда от поне още един специалист, който да изпълнява функции по управление на отпадъците;
• Общината разполага с необходимата материално-техническата и информационна
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обезпеченост на персонала за изпълнение на функциите - осигурени помещения, офис
оборудване, но няма специализиран автомобил за осъществяване на контролната дейност.
За повишаване на професионалната квалификация и качествените характеристики на
служителите, ангажирани с управлението на отпадъците, се препоръчва включването им в
дейности за повишаване на професионалната квалификация и осигуряване на посещения на
семинари, специализирани курсове и обучения.
Материално-техническата и информационна обезпеченост на персонала, пряко
ангажиран с изпълнение на функциите, е достатъчна и не е необходимо да се предвиждат мерки
в тази насока.
ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ АНАЛИЗА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ
КАПАЦИТЕТ
• Община Трън има натрупан опит и изграден капацитет в разработване на нормативни
актове и програмни документи в областта на управление на отпадъците;
• Въпреки, че в общината функционира добре изградена система за събиране на
отпадъците, ефективността на контролните функции за спазване на нормативните разпоредби е
незадоволителна;
• Необходимо е допълнително повишаване на квалификацията, професионалното
развитие във връзка с повишаване на експертизата в сферата на отпадъците на отговорните
служители;
3.4. Анализ и информация за замърсени в миналото площадки за обезвреждане на
отпадъците и осъществени мерки за тяхното възстановяване
На територията на община Трън старите замърсявания са в резултат от локални
/изоставени незаконни/ неорганизирани сметища (струпване на всякакъв вид отпадъци, найвече битови и строителни) около населените места. Образуват се периодично и своевременно се
почистват. Една от причините за тяхното образуване е недостатъчната екокултура и липсата на
отговорно отношение на недобросъвестни жители от общината.
Предвижда се рекултивиране на старото депо за битови отпадъци на град Трън, чрез
биологична рекултивация. Община Трън изпълнява проект за закриване и рекултивация на
Общинското депо, включващ и мониторинг. Реализацията на проекта е със финансови средства
от ОПОС.
Съществуващите проблеми, свързани със системите за събиране и транспортиране на
отпадъците, слабостите в контролната дейност и не на последно място ниското екологично
възпитание на гражданите, спомагат за неконтролираното изхвърляне на отпадъци и за
възникването на локални замърсявания и нерегламентирани сметища около дерете на реки,
покрайнини на населени места, зони за крайградски отдих, селскостопански пътища и др. Найчесто на неразрешени места се изхвърлят смесени битови отпадъци ( покъщнина, отпадъци от
различен характер, вкл. и опасни), като и отпадъци от строителни и ремонтни дейности,
животински отпадъци, разкомплектовани моторни превозни средства и др.
За своевременно събиране и транспортиране на отпадъците е необходимо закупуването
на още един брой сметоизвозващ автомобил.
В съответствие с Програмата за прилагане на Директива 1999/31/ЕС за депониране на
отпадъците, след въвеждане в експлоатация на Регионалното депо в гр. Перник, Община Трън е
извършила почистване и закриване на всички съществуващи незаконни сметища за битови
отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания. На местата на бившите
нерегламентирани сметища, са поставени табели, предупреждаващи лицата изхвърлящи
отпадъци за съответните санкции, съгласно ЗУО и местната наредба.
ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ АНАЛИЗА НА ЗАМЪРСЕНИ В
МИНАЛОТО ПЛОЩАДКИ
• Съществува проблем с въвеждането на действен контрол за предотвратяване
използването на закритите локални замърсявания, както и възникването на нови;
В последните 5 години Приходите от такса „Битови отпадъци” (ТБО) не покриват изцяло
разходите за управление на битовите отпадъци, като разликата се покрива и дофинансира от
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други собствени приходи на Община Трън.
По силата на националното законодателство, Общинската администрация е изцяло
отговорна за организиране на дейностите по управление на битови отпадъци и поддържане
чистотата на населените места. Финансирането на услугите и дейностите се осигурява със
средствата, предвидени в общинския бюджет, осигурени чрез такса „битови отпадъци”,
заплащани от домакинствата и промишлеността. Размерът на таксата се приема от Общинския
съвет ежегодно.
Такса „Битови отпадъци“ в Община Трън е регламентиран с наредби и Решения на
Общински съвет - Трън. Таксата се определя в годишен размер за всички населени места с
решение на Общинския съвет. Приходите се изразходват за:
1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери и кофи;
2. събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до
депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
3. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване.
В изпълнение на изискванията на националното законодателство в областта на
управление на отпадъците Община Трън следва да извозва и предава за депониране твърдите
битови отпадъци от дейността сметосъбиране на Регионално депо за ТБО в гр. Перник, където
преди депонирането се сепарират.
3.5. Други източници на приходи за управление на отпадъците
Държавен бюджет
Целевото финансиране на общински проекти от страна на държавния бюджет не е пряко
обвързано с целите и приоритетите в областта на управление на отпадъците. Необходимо е
подобряване на координацията между институциите при определянето на проектите, в т.ч.
разработване на ясни критерии за финансиране и процедури за контрол.
Външно финансиране - Оперативни програми
Външното финансиране се извършва чрез кандидатстване с проекти пред ОП „Околна
среда 2014-2020”, ПУДООС , ПРСР, НДЕФ и други финансиращи организации.
Организирането на системи за разделно събиране на отпадъците, оползотворяване и
обезвреждане, които са в съответствие с по-високите изисквания, установени от
законодателството, води до повишаване на разходите за управление на отпадъците и
едновременно до намаляване на количеството, което се депонира. За да бъде постигнато
съответствие с тези изисквания се предвижда проучване и приемане на механизми за определяне
на такса „битови отпадъци” в зависимост от количеството отпадъци въз основа на:

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ АНАЛИЗА НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ
СХЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
В общината има добре изградени схеми за управление на различните потоци отпадъци.
 Необходимо е изграждане на системата за разделно събиране и оползотворяване на
растителни, хранителни и други биоотпадъци и въвеждане на фамилно компостиране;
 Необходимо е разработване и внедряване на информационна система за докладване на
информацията за управление на битовите отпадъци в общината;
 Необходимо е разработване на алтернативни методи за определяне на такса „Битови
отпадъци” на база изхвърляно количество отпадъци;
3.6. Анализ на информирането на обществеността по въпросите на управление на
отпадъците
Достъпът до информация, повишаването на съзнанието и еко-културата на обществото,
участието му при вземане на решения и привличането му като партньор в процеса на управление
на отпадъците е ключов момент, предопределящ до голяма степен успешната реализация на
настоящата програма. Действията на Общинската администрация в областта на опазването на
околната среда и управлението на отпадъците достигат до гражданите на Община Трън чрез
сесиите на Общинския съвет, помества се на електронната страница на Община Трън, провеждат
се информационни кампании и публични събития.
Информирането на населението цели повишаване на културата на населението и по37

конкретно намаляване на количеството на отпадъците и тяхното екологосъобразно събиране и
обезвреждане. Необходима е по-широка гласност както за възникнали проблеми пред общината,
така и за търсене на решението им и привличане на общественост в изпълнение на предприетите
мерки.
Община Трън поддържа редовна връзка със заинтересованите лица към дейностите за
управление на отпадъците на нейна територия.
Общината участва неизменно и активно с позиция в заседанията на Регионалното
сдружение за управление на отпадъците на регион Перник. Провежда се периодична
комуникация за компетентните органи по дейността - МОСВ, РИОСВ и др.
За информиране на обществеността Общинска администрация - Трън използва предимно
поставянето на съобщения, обяви, организирането на срещи с представители на местната
общност, както и публикуването на информация на интернет страницата на общината. Чрез тези
средства стават обществено достояние резултатите от предприетите мерки във връзка с
управлението на отпадъците, осъществените проекти по опазване на околната среда,
възникналите екологични проблеми и действията за тяхното решаване.
Действията на Общинска администрация - Трън в областта на управление на отпадъците
достигат до гражданите на общината чрез публикации в медиите, чрез сесиите на Общински
съвет, чрез публични прояви и събития, публикации в сайта на общината, брошури, рекламни
материали и др. Информирането на населението цели повишаване на екологичната култура за
намаляване на количеството на отпадъците и тяхното екологосъобразно събиране и
обезвреждане. Необходима е по-широка гласност както за възникнали проблеми пред
Общината, така и за търсене на решението им и привличане на обществеността в изпълнение на
предприетите мерки.
Общината полага усилия за работа с обществеността и бизнеса по въпросите, свързани с
образуване и управление на отпадъците. Информирането на обществеността и бизнеса за
необходимостта и ползите от намаляване на количеството генерирани отпадъци и
оползотворяване на отпадъците има ключово значение за успеха и добрите резултати на
системите за управление на отпадъците съобразно йерархията за тяхното управление.
Разяснителни и образователни дейности и привличане на обществеността
През последните години информационно - разяснителни и образователни дейности и
кампании, общината е реализирала в партньорство с „Екопак България“ АД - организация за
оползотворяване на отпадъци от опаковки, с която има сключен договор.
Като най-широко рекламирана и с най-голям брой участници (деца и възрастни), през
последните години е националната инициатива „Да изчистим България”. В дните на кампанията
редица институции, организации, училища, детски градини, хора от града и селата се включват
в почистване на районите, около които живеят или работят.
През 2019 г. община Трън се включва в кампанията „ Да изчистим България заедно“ 2019 г. В тази кампания се включиха доброволци от населените места в общината, ученици от
училищата и детски градини и техните преподаватели и обслужващ персонал, които почистиха
нерегламентирано струпани отпадъци около жилищните блокове и имотите си. Почистени са и
други замърсени зони на територията на населените места в общината.
Проведените кампании дават своя резултат сред целевите групи, които се включват в тях,
като включените в тях информационни и разяснителни дейности спомагат за възприемането на
йерархията за управление на отпадъците.
Начини за предоставяне на информация, относно общинските услуги в областта на
управление на отпадъците
В изпълнение на своите задължения Общината осигурява на населението достатъчно
информация за услугите за отпадъци, които предоставя и за съответните задължения на
гражданите и фирмите. На сайта на Общината се публикуват:
• стратегии, програми, общинската наредба за управление на дейностите по отпадъците и
други местни документи, свързани с управлението на отпадъците;
• услугите по събиране и извозване на отпадъците, вкл. граници на обслужвани райони;
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•
•
•
•
•

график и места за разделно събиране на МРО;
списък на местата, в които гражданите могат да предават излезли от употреба гуми;
реда и начина за изхвърляне на строителни отпадъци, образувани в резултат от
строително-ремонтни дейности в жилища, офиси, търговски обекти, административни
сгради и др.;
списък на организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, с които общината
е сключила договори;
постъпили уведомления за инвестиционни предложения, решения на директора на
РИОСВ за преценки необходимостта от извършване на ОВОС и други.

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ АНАЛИЗА НА ИНФОРМИРАНЕТО НА
ОБЩЕСТВЕНОСТТА




Община Трън провежда ежегодни доброволчески акции за почистване на околната
среда от отпадъци. Общината участва всяка година в кампаниите на ПУДООС за
малки екологични проекти.
За информиране на обществеността се провеждат регулярни информационни
кампании, организирани и финансирани от организациите по оползотворяване, които
работят на територията на общината.
За подобряване на резултатите при управление на отпадъците са необходими мерки
за повишаване на информираността и мотивацията на различните социални групи
граждани и на бизнеса.

3.7. Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с
отпадъци
Общинската администрация получава достоверна информация относно постъпващите за
депониране на регионалното депо битови отпадъци чрез претеглянето им с електронна везна,
както и подробна информация от оператора на сепариращата инсталация за количествата на
приетите и сепарирани отпадъци по кодове. Наблюдава се компетентност и оперативност при
осигуряване на информацията за дейността.
Основните национални документи, регламентиращи събирането на информация за
отпадъците са ЗУО и Наредба №1 от 4 юни 2014 г. (изм. и доп. ДВ. бр.30 от 31 Март 2020 г.) за
реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда
за водене на публични регистри. Наредбата определя изискванията за предоставяне на
информация на НСИ и ИАОС относно отпадъците и съоръженията и инсталациите за отпадъци,
вкл. информация от общините. Общините като задължени лица по Наредбата следва да
предоставят информация чрез документите, определени в нея, както и в Наредбите по чл. 43,
ал.3, 4, 5 и 6 от ЗУО. Общините също така имат задължения за събиране на информация от
организациите, извършващи дейности с отпадъци.
По отношение на създадената в общината организация за събиране, обработване и
предоставяне на информация за дейностите с отпадъци, информационното обезпечаване
покрива основните направления на дейностите по управление на отпадъците, които могат да се
групират по следния начин:
• Предварително планиране;
• Последващо планиране;
• Договори и управление на договорите;
• Събиране и транспортиране на отпадъци;
• Поддържане на чистотата на територията на общината;
• Третиране и обезвреждане на отпадъци;
• Разделно събиране на масово разпространени отпадъци;
• Контрол по изпълнение на дейности;
• Проучване, проектиране и изграждане на нови съоръжения;
• Рекултивация на депа.
Звената, които изпълняват функции, свързани с управление на отпадъците поддържат
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самостоятелно различни информационни бази данни, съобразно необходимата им за изпълнение
и управление на конкретните функции, които са му възложени. Обменът на информацията се
осъществява на базата на документооборот, на хартиен носител или по електронен път.
В общината има създадена добра организация за съхраняване, обмен и достъп до
основни групи документи, като например:
• Програмни и планови документи - Програма за опазване на околната среда, Програма за
управление на отпадъците, оперативни планове, план-сметки и др.;
• Документи във връзка с определяне цена на услугата и заплащане на ТБО;
• Заповеди на кмета на общината;
• Решения на общинския съвет;
• Кантарни бележки за количествата, постъпили отпадъци по съоръжения за третиране;
• Справки - за постъпили, преработени и предадени количества отпадъци, за изплатени
средства.

•

•
•
•
•

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ АНАЛИЗА НА ИНФОРМАЦИОННОТО
ОБЕЗПЕЧАВАНЕ
Наредбата по чл. 48, ал 1 от ЗУО относно реда и образците, по които се предоставя
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри
определя Общините като задължени лица, които следва да предоставят информация,
свързана с управление на отпадъците. Общината изготвя годишен отчет по изпълнението
на Общинската програма по управление на дейностите по отпадъците през първото
тримесечие на следващата година, като екземпляр от отчета се изпраща в РИОСВ София;
На национално ниво много на брой институции събират информация, касаеща управлението
на отпадъците, като няма изградена интегрирана информационна система;
Информацията, събрана от една институция, не винаги е достъпна за ползване от звена от
друга институция, което възпрепятства ефективното управление на отпадъците и
осъществяването на контрол на протичащите процеси;
Част от събираната информация, която е публична по своя характер, не е налична онлайн или
в друг подходящ за аналитични цели вид;
Получаваната информация в различните звена на отговорните институциите не е достъпна
за лицата, които впоследствие ще я използват за изпълняване на възложените им функции.

IV.
ПРОГНОЗИ
Важен показател за управление на отпадъците е нормата на натрупване на отпадъците,
представена като количеството на образуваните битови отпадъци за година на човек
отнаселението. Един от най-благоприятните показатели „образувани битови отпадъци на
жител/година”. С цел осигуряване на единен и аргументиран подход при осъществяването на
прогнозите за битови отпадъци през 2012 г. МОСВ утвърди Методиката за определяне на
морфологичния състав на битовите отпадъци.
Броят на населението на община Трън намалява. Естественият и механичният прираст са
отрицателни. Бъдещите тенденции за броя на населението в общината ще зависят силно от
механичното движение на населението и задълбочаващата се демографска криза.
Община Трън има изготвен морфологичен анализ на битовите си отпадъци, който е
завършен в края на 2019 г.
Таблица 15: Норма на натрупване на отпадъците
Групи населени места

над 150 хил.

Норма на натрупване

410.3

50-150 хил.
349.6

25-50 хил.
334.9

3-25 хил.
295.5

под 3 хил.
241.7

В методиката за определяне на морфологичния състав на БО за норма на натрупване се
извеждат 5 групи населени места /табл.15/ като за община Трън референтните стойности са
324,41 кг/чов./година, а реалната норма на натрупване на отпадъци в общината за периода
февруари 2019 г. - септември 2019 г. е 268,84 кг/човек/година. На базата на проведените
анализи и с помощта на наличните методики на МОСВ и примерни норми за натрупване на
битови отпадъци е направена прогноза за количеството на отпадъците до 2024 г.
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Таблица 16: Прогноза за количеството на отпадъците в община Трън 2020-2024г.
Прогноза за количеството на
отпадъците

Мярка

2019

2020

2021

2022

2023

2024

-2

-2

-2

-2

311.56

305.33

299.23

293.24

3655

3590

3525

Общо количество отпадъци
Прогнозен темп на изменение на
%
нормата на натр. на отпадъците
Прогнозна норма на натрупване на
кг/чов/год 324,41
отпадъци
Прогнозен брой на населението
брой
3850
Прогнозно количество на
тонове/год 1249,00
отпадъците - общо
в т.ч.:

-2
317.92
3785

3720

1183,89

1161,40

1300,37

1251,44

1027,89

87.74
147.67
96.36
0.00
0.00
0.00
67.36
4.52
66.84
47.55
28.30
643.44
4.08
9.49

86.07
144.86
94.53
0.00
0.00
0.00
66.08
4.43
65.57
46.65
27.76
609.76
4.00
9.31

84.44
142.11
92.74
0.00
0.00
0.00
64.82
4.35
64.32
45.76
27.24
577.17
3.92
9.13

82.83
139.41
90.97
0.00
0.00
0.00
63.59
4.27
63.10
44.89
26.72
545.64
3.85
8.96

81.26
136.76
89.25
0.00
0.00
0.00
62.38
4.18
61.90
44.04
26.21
515.13
3.78
8.79

%

-4,5

-7,5

-7,5

-7,5

-7,5

Прогнозен темп на изменение на
нормата на натрупване - Пластмаса

%

-4,5

-7,5

-7,5

-7,5

-7,5

Прогнозен темп на изменение на
нормата на натрупване - Метал
Прогнозен темп на изменение на
нормата на натрупване - Градински

%

-4,5

-7,5

-7,5

-7,5

-7,5

%

-2

-2

-2

-2

-2

Хранителни
Хартия
Пластмаса
Текстил
Гума
Кожа
Градински
Дървесни
Стъкло
Метали
Инертни (над 4 см.)
Ситна фракция (до 4 см.)
Опасни
Други
Количества разделно събрани
отпадъци от системи за разделно
събиране (полезна фракция)
Прогнозен темп на изменение на
нормата на натрупване - Хартия

тонове/год
тонове/год
тонове/год
тонове/год
тонове/год
тонове/год
тонове/год
тонове/год
тонове/год
тонове/год
тонове/год
тонове/год
тонове/год
тонове/год

89.53
150.68
98.33
0.00
0.00
0.00
68.73
4.61
68.20
48.52
28.88
677.66
4.16
9.68

Норма на натрупване - Хартия

кг/1жит./год

39.14

37.38

34.37

31.98

29.58

27.36

Норма на натрупване - Пластмаса
Норма на натрупване - Метал
Норма на натрупване - Градински
Хартия
Пластмаса
Метал
Градински

кг/1жит./год
кг/1жит./год

25.54
12.60

24.39
12.04

22.56
11.13

20.87
10.30

19.30
9.53

17.86
8.81

кг/1жит./год

17.85
150.68
98.33
48.52
68.73

17.49
141.47
92.32
45.55
66.22

16.71
128.61
83.93
41.41
62.15

15.96
116.89
76.28
37.64
58.32

15.24
106.20
69.30
34.20
54.70

14.55
96.45
62.94
31.06
51.30

тонове/год
тонове/год
тонове/год
тонове/год

V.
SWOT АНАЛИЗ
SWOT анализът е обективно следствие от извършените ситуационни анализи на
съществуващото състояние и практики и изхожда от идеята за разделянето на обекта на анализ
- управлението на отпадъците, от средата, в която той функционира. Обектът на анализ са „силни
страни” и „слаби страни”. Управлението на отпадъците в общината се диференцира на
„възможности” и „заплахи”.
Силни страни – Силните страни са ресурс, умение или друго преимущество, което
притежава секторът. Силната страна е отличителна компетенция, която дава сравнително
предимство.
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Слаби страни – Слабите страни представляват ограниченията или недостигът на
ресурси, умения и способности, които сериозно възпрепятстват развитието на сектора.
Възможности – Възможностите представляват най-благоприятните елементи на
външната среда. Това са благоприятни външни фактори, от които секторът се възползва или би
могъл да се възползва.
Заплахи – Заплахите са най-неблагоприятните сегменти на външната среда. Те поставят
най- големи бариери пред настоящото или бъдещото (желаното) състояние.
Таблица17 SWOT анализ
Силни страни
1. Системата за организирано сметосъбиране и
сметоизвозване обхваща всички населени места на
община Трън с постоянно живеещо население.
2. Въведена е система за разделно събиране на
отпадъци в гр.Трън
3. Изградено е Регионално депо за неопасни
отпадъци Перник, в което се транспортират
отпадъците от Община Трън.
4. Стартирала е технологична и биологична
рекултивация на закритото депо за ТВО в
местността Мечи дол гр.Трън, чрез изпълнение на
проект по ОП „ОС 2014-2020“
5. Приета е нормативна уредба за управление
на отпадъците на местно ниво.
6. Разработен е четирисезонен морфологичен
анализ на битовите отпадъци генерирани на
територията на община Трън.

Възможности
1. Внедряване на нови ефективни технологии,
позволяващи рециклиране и оползотворяване на
различни видове отпадъци.
2. Промяна на обществените нагласи за
намаляване образуването и ефективно управление на
отпадъците.
3. Засилен институционален и граждански
контрол за предотвратяване нерегламентираното
изхвърляне на отпадъците.
4. Намаляване
използването
на
конвенционални източници на енергия, включително
твърди горива, чрез замяната им с възобновяеми
такива.
5. Пълноценно използване на различни
финансови инструменти, фондове и програми в
областта на управлението на отпадъците.
6. Механизми за включване на обществеността
при вземане на решения, свързани с управление на
отпадъците – публични обсъждания, информация
чрез медии и интернет.

Слаби страни
1. Липса на цялостна система за разделно събиране
и оползотворяване на строителните отпадъци.
2. Липса на цялостна система за разделно събиране
и оползотворяване на биоразградимите отпадъци и
домашно компостиране.
3. Недостатъчна ангажираност на жителите за
спазване на изискванията за регламентирано изхвърляне
на отпадъци.
4. Отрицателен баланс между приходите и
разходите за управление на отпадъците.
5. Ниска социална поносимост към увеличаване на
таксите за отпадъци.
6. Периодично образуване на нерегламентирани
замърсявания.
7. Липсва мониторингова система, която да отчита
удовлетвореността на обществеността от услугите по
управление на отпадъците.

Заплахи
1. Повишаване на такса битови отпадъци за
населението, съобразно промени в законодателството на
ЕС.
2. Намаляваща държавна подкрепа към местната
власт за изпълнение на законовите задължения в сферата
на управление на отпадъците.
3. Налагане на санкции на местната власт при
неспазване изискванията на нормативната уредба в
сферата на управление на отпадъците.
4. Невъзможност на населението с ниски доходи да
отделят допълнителни средства за услуги и дейности,
свързани с управлението на отпадъците.
5. Увеличаващи се разходи за дейностите за
сметосъбиране и депониране на отпадъците.

VI.
ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Основната цел на Програмата за управление на отпадъците на територията на
община Трън е:

Изграждане на ефективна и устойчива система за управление на отпадъците
в община Трън, предлагаща достъпни и качествени услуги, в съответствие с
екологичното законодателство за ограничаване на вредното въздействие на
отпадъци върху околната среда и човешкото здраве.
Общинската програма се разработва в съответствие със структурата, целите и
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предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (НПУО), съобразена е с
Европейската стратегия за устойчиво развитие и подхода „нулеви „отпадъци“ и включва
следните стратегически цели:
Стратегическа цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез
предотвратяване на образуването им и насърчаване на повторното им използване.
Стратегическа цел 2: Нарастване на количествата рециклирани и оползотворени
отпадъци.
Стратегическа цел 3: Ефективно управление на отпадъците, гарантиращо чиста и
безопасна околна среда.
Стратегическа цел 4: Включване на обществеността в управлението на
отпадъците.
За всяка от стратегическите цели са разработени оперативни цели, които са пряко
съотносими към съответната стратегическа цел, т.е. допринасят за нейното постигане. За разлика
от стратегическите цели, оперативните могат да бъдат краткосрочни и средносрочни.
Общинската програма поставя следните оперативни/специфични цели за управлението
на отпадъците в община Трън за периода 2024-2024 г.:
ОЦ1: Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци;
ОЦ 2: Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране,
транспортиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците;
ОЦ 3: Предотвратяване и намаляване на риска от замърсявания с отпадъци;
ОЦ 4: Нормативно регулиране и укрепване на административния капацитет на
Общинската администрация за управление на отпадъците;
ОЦ 5: Участие на обществеността при прилагане на йерархията на управление на
отпадъците.
За да се изпълнят оперативните цели и да се достигнат стратегическите цели на
програмата, е заложено да се изпълни определен набор от дейности, които са обособени в
подпрограми. Достигането на всяка стратегическа цел може да се осъществи, чрез изпълнението
на една или няколко подпрограми.
ЗУО изисква общинските програми за управление на отпадъците да се разработват в
съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на
отпадъците. Като се имат предвид стратегическите цели и програмите с мерки за тяхното
достигане от Националния план за управление на отпадъците, общинската програма за
управление на отпадъците на Община Трън, включва следните стратегически цели и
подпрограми за достигане на всяка от тези цели:
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Таблица 18: Стратегически, оперативни цели и подпрограми в Програмата за управление на отпадъците на
община Трън 2021 - 2024 г

Стратегически цели

Оперативни цели

Подпрограма

Стратегическа цел 1:
ОЦ 1: Предотвратяване и
Намаляване на вредното
намаляване на образуването на
въздействие на отпадъците чрез
отпадъци
предотвратяване на образуването им
и насърчаване на повторното им
използване

• Подпрограма за
предотвратяване образуването на отпадъци

Стратегическа цел 2:
Нарастване на количествата
рециклирани и оползотворени
отпадъци.

ОЦ 2: Подобряване на
организацията по разделяне,
временно съхранение, събиране,
транспортиране, рециклиране и
оползотворяване на отпадъците

• Подпрограма за разделно събиране и
изпълнение на целите за подготовка за
повторна употреба и за рециклиране на
битовите отпадъци най-малко от хартия и
картон, метали, пластмаса и стъкло
• Подпрограма за разделно събиране и
постигане на целите за биоразградимите
битови отпадъци в т.ч. за биоотпадъците
• Подпрограма за изпълнение на
изискванията и целите за рециклиране и
оползотворяване на строителни отпадъци

Стратегическа цел 3:
Ефективно управление на
отпадъците, гарантиращо чиста и
безопасна околна среда

ОЦ 3: Предотвратяване и
намаляване на риска от
замърсявания с отпадъци; ОЦ 4:
Нормативно регулиране и
укрепване на административния
капацитет на Общинската
администрация за управление на
отпадъците

Стратегическа цел 4:
Включване на обществеността в
управлението на отпадъците

ОЦ 5: Участие на обществеността
• • Подпрограма за прилагане на
при прилагане на йерархията на
разяснителни кампании и информиране на
управление на отпадъците
обществеността по въпросите на
управление на отпадъците

• Подпрограма за предотвратяване и
намаляване на риска от депонирани
отпадъци
• Подпрограма за подобряване на
административния капацитет на общината
по управление на отпадъците

Подпрограмите съдържат както инвестиционни мерки, така и неинвестиционни мерки.
За изготвяне на Инвестиционната програма се вземат в предвид възможностите на общината за
финансиране на дейностите по управление на отпадъците. Финансирането на дейностите по
събиране, транспортиране и депониране на битовите отпадъци, почистване на обществени
места, почистване на незаконни сметища се поема от общинския бюджет чрез приходите от
такса „битови отпадъци”. Осигуряването на финансови средства за големи инвестиционни
проекти в областта на управлението на отпадъците ще се търсят чрез външно финансиране от
структурните и кохезионни фондове на ЕС, чрез Оперативните програми или други
финансиращи организации. Инвестиции, свързани с проекти, като например за въвеждане на
фамилно компостиране и други малки проекти с образователна цел биха могли да се финансират
от ПУДООС. Инвестициите, които попадат в меката част на програмата, за разпространение на
информационни материали, провеждане на кампании, обучения или инструктиране на
притежателите на отпадъци се финансират от общинския бюджет или могат да бъдат
финансирани от организациите по оползотворяване на отпадъците и други външни донори от
частният сектор. Някои от дейностите в плана за действие не изискват наличен финансов ресурс,
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като въвеждане на нормативни изисквания чрез изменения и допълнения на местната
нормативна уредба, което ще се осъществи чрез наличния административен капацитет.
Неинвестиционните мерки включват дейности в т.ч.: нормативни промени; назначаване на
служители; обучение на служители; подготовка на проекти; разработване на методики,
инструкции и др.административни актове; изпълнение на контролни дейности; провеждане на
информационни кампании; разработване и внедряване на информационни системи и др.
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ПОДПРОГРАМИ, МЕРКИ, ДЕЙНОСТИ И
ПРОЕКТИ
Планът за действие съдържа мерките, които трябва да се предприемат за постигане на
поставените цели в сферата на управление на отпадъците. С приемането и прилагането на плана
се цели да бъде постигнат оптимален баланс между различните законодателни,
институционални, икономически и технически мерки и прилагане на интегриран подход за
управление на отпадъците. Планът определя и отговорностите на различните институции и
организации в областта на управление на отпадъците, свързани с реализацията на предвидените
мерки и дейности, очакваните разходи и вероятните източници за тяхното финансиране.
Финансовите ресурси, с които разполага Община Трън са ограничени, подкрепата от
националните институции е недостатъчна и в случай на недостиг на средства може да се
ревизира изпълнението на някои от представените по-долу мерки.
VII.

7.1. Подпрограма с мерки за предотвратяване образуването на отпадъци
Мярка: Използване на мерки за планиране или други икономически инструменти
за насърчаване на ефикасното използване на ресурсите
Съдържанието на тази мярка се разделя на две групи дейности:
• Разработване на общински програми за предотвратяване образуването на отпадъци съгласно българското законодателство, кметът на общината разработва Програма за
управление на отпадъците и Подпрограма за предотвратяване образуването на
отпадъци, която е част от нея.
• Прилагане на икономически мерки
Индикатори: Разработени и приети програми.
Мярка: Използване на разяснителни кампании и предоставяне на информация,
насочена към широката общественост като цяло или към специфични групи от
потребители
Тази мярка може условно да бъде разделена на информационни кампании и на
мероприятия за обучение.
Индикатори: Брой проведени информационни кампании и обучения.
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

Стратегическа цел: 1
Оперативна/и цел/и:
Текущи индикатори
Целеви индикатори

ПОДПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ
Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване на образуването им и насърчаване на повторното им
използване
Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци
Количество образувани битови отпадъци в тон за година - 1249 тона за 2019 година; Норма на натрупване на битови отпадъци в община Трън през
2019 г. – 324.41 кг/ж/год.
Количеството депозирани общински отпадъци е с минимум 10% по-малко спрямо базовата 2019 г. Количество образувани битови отпадъци в тон за
година – 1028 тона за година;
Норма на натрупване на битови отпадъци в община Трън през 2024 г. – 291.60 кг/ж/год.

Дейности
Бюджет
/мерки/
(лева)
1. Използване на мерки за 1.1. Разработване на
планиране или други
Програма за УО с
икономически
включени цели и
инструменти за
мерки за предотвр.
насърчаване на ефикасното на отпадъци /ПО/
използване на ресурсите
1.1.1.Актуализиране
10000
на програмата след
приемане на
НПРУО2021-2028
Мярка

1.2. Извършване на
актуален
Морфологичен
анализ на смесените
битови отпадъци
към 2024 г.
1.3. Извършване на
мониторинг за
изпълнение на
мерките за ПОО
заложени в
програмата,
включително

10000

Източници на
финансиране

-

Очаквани
Срок за
реализация
резултати
2020
Одобрена от ОбС
Трън Програма за
УО на община
Трън

Отчисления по
чл.64 от ЗУО

2024

Отчисления по 2024
чл.64 от ЗУО,
Общински
бюджет,
ПУДООС, ОПОС
2021-2027 г.
2020-2024

Индикатори за изпълнение
Текущи
Целеви
Подготовка и
Разработена и
съгласуване на 1 приета 1 брой
Програма за УО с
брой
Програма за УО с вкл. мерки за ПО
вкл. мерки за ПО
Разработена и
Одобрена от ОбС Подготовка и
приета 1 брой
актуализация на
съгл. на 1бр.
ПУО на Община
актуализация на актуализация на
Трън до 2027 г.
ПУО с вкл.мерки Програма за УО с
вкл. мерки за ПО
ПО
Изготвен актуален
Изготвен 1 брой
Морфологичен
Морфологичен
анализ на
анализ на
смесените битови
смесените битови
отпадъци към 2024
отпадъци към 2024
г.
г.

Отговорни институции
Водеща
Партньор
Община Обществеността и
всички
заинтересовани
страни, които
участват в
консултациите
при
разработването на
програмата

Намаляване на
вредното
въздействие на
отпадъците

Еколог

Ежегодно - брой Брой
изпълнени
изпълнени/ в
мерки, включени в
процес на
ППОО до края на
изпълнение мерки 2024 г.

Община РСУО
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Програма за управление на отпадъците на територията на община Трън 2020-2024 г.
недопускане
образуването на
локални
замърсявания
2020-2024
2. Използване на
2.1. Изготвяне на
разяснителни кампании и годишен план за
предоставяне на
действие, относно
информация, насочена към кампании за
широката общественост
предотвратяване на
като цяло
отпадъците
3500
2020-2024
или към специфични групи 2.2. Провеждане на
Общински
кампании за
от потребители
бюджет
разясняване и
ПУДООС и др.
предоставяне на
информация за
политиките по ПО

Гражданите и
Изготвени
фирмите са
годишни
запознати с ползите планове
от ПО

До 2024 г.
изготвени 4
годишни планове
за действие

Еколог

Гражданите и
Брой
фирмите са
реализирани
запознати с ползите дейности от
от ПО
годишния план за
действие

До 2024 г.
проведени
минимум 4
информацио нни
кампании

Еколог
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7.2. Подпрограма с мерки за разделно събиране и достигане на целите за
подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъците от хартия,
метали, пластмаса и стъкло
Изпълнението на целите за рециклиране ще бъде осъществено чрез:
 Количества, събрани от системите за разделно събиране с контейнери, поставени
от организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки и общините;
 Количества разделно събрани отпадъци от търговски обекти;
 Отпадъци, отделени в регионалните инсталации за сепариране на смесени битови
отпадъци.
 Отпадъци, събрани чрез системите за разделно събиране с контейнери
Целта за община Трън е количествата разделно събрани отпадъци да нарастват през
годините, като ще достигнат около 3,27 кг/жител/година през 2024 г. или 57% от
рециклируемите отпадъци да се събират разделно и оползотворяват.
Община Трън ще предприеме допълнителни действия в следните направления:
 Разширяване и оптимизиране на системата за разделно събиране на отпадъци от
опаковки и редовно спазване графика за извозването им при строг контрол на разделно събрания
отпадъ;
 Предоставяне на информация за количествата разделно събрани и предадени за
рециклиране битови отпадъци от всички юридически лица на територията на общината;
 Мерки, свързани с осъществяване на контрол за изпълнение на изискванията за
разделно събиране и предаване на рециклируеми битови отпадъци;
 Пряко отношение към постигане на оперативната цел на настоящата подпрограма
имат и мерките от други подпрограми, свързани например с:
 Осъществяване на информационни кампании за ползите от разделното събиране
на отпадъци;
 След въвеждане на методиката на национално ниво и влизане в сила на
националните нормативни изисквания за определяне на ТБО, където е възможно определянето
и да е пряко свързано с количествата изхвърлени отпадъци;
 Обучителни програми за поддържане и подобряване капацитета на
администрацията и контролиращите служители на общината;
 Общи събрания на РСУО, обвързани с вземане на решения за подхода за
изпълнение на целите на общините в РСУО и решения по други въпроси.
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ПОВТОРНА
УПОТРЕБА И ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ НАЙ - МАЛКО ОТ ХАРТИЯ И КАРТОН, МЕТАЛИ,
ПЛАСТМАСА И СТЪКЛО
Нарастване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци

Стратегическа цел: 2
Оперативна/и цел/и:
Текущи индикатори
Целеви индикатори

Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране, транспортиране, рециклиране и оползотворяване на
отпадъците
2019 г. - минимум 22% от общото тегло на отпадъците от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло са подготвени за повторна
употреба и рециклиране.
2024 г. - минимум 57% от общото тегло на отпадъците от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло са подготвени за повторна
употреба и рециклиране.

Дейности
Бюджет
/мерки/
(лева)
100 000
1.1. Разширяване и
1. Прилагане на
оптимизиране на системата за
Стратегията и
плана за действие за разделно събиране на
отпадъци от опаковки във
преход към
всички населени места на
кръговата
общината
икономика на
Република
България за
периода 2021 2027 г. и достигане 1.2. Редовно спазване на
на целите за
графика за извозване на
подготовка за
разделно събраните отпадъци
повторна употреба от опаковки при строг
и за рециклиране на контрол и отсортиране
битовите отпадъци
от хартия, метали,
пластмаса и стъкло
Мярка

Източници на
финансиране
Организация по
оползотворяване
на отпадъци от
опаковки
(ООООп)

Организация по
оползотворяване
на отпадъци от
опаковки
(ООООп)

Срок за
реализация
2020-2024

2020-2024

Очаквани
резултати
Разширена и
оптимизирана
система за
разделно
събиране на
отпадъци от
опаковки

Индикатори за изпълнение

Текущи
Брой населени
места, брой
жители
обхванати в
системата за
разделно
събиране на
отпадъци и
брой съдове
Оптимизирана Количество
система за
разделно
разделно
събрани
събиране на
отпадъци по
отпадъци от
видове в кг
опаковки

Целеви
Брой населени
места, брой
жители
обхванати в
системата за
разделно
събиране на
отпадъци и
брой съдове
Количество
разделно
събрани
отпадъци по
видове в кг

Отговорни институции

Водеща

Партньор

Организация
по
оползотворяв
ане на
отпадъци от
опаковки

Община

Организация Община
по
оползотворяв
ане на
отпадъци от
опаковки
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1.3. Въвеждане на разделно
събиране на хартиени,
картонени, найлонови и
пластмасови отпадъци в
административни, държавни
и обществени сгради.

1.4. Ежегодно планиране и
осъществяване на тематични
проверки за изпълнение на
изискванията за разделно
събиране и изхвърляне на
отпадъците в организираната
от общината система за
разделно събиране на
отпадъците
1.5.Ежегодно събиране и
обработка на информация от
ООп / фирми и др.
юридически лица/ за
количествата и видовете
разделно събрани и

Организация по
оползотворяване
на отпадъци от
опаковки
(ООООп)

2020-2024

Разширена
система за
разделно
събиране на
отпадъци от
опаковки

ежегодно

Изготвен
Брой
доклад до кмета извършените
за резултатите матични
от
проверки
осъществения
контрол

ежегодно

Общината да
разполага с
информация
за
количествата
разделно

Количества
разделно
събрани
отпадъци в
кг/тон

Брой
администрат
ивни,
държавни и
обществени
сгради,
обхванати в
системата за
разделно
събиране на
отпадъци
Брой
извършени
тематични
проверки

Организация Администра
ции
по
оползотворяв
ане на
отпадъци от
опаковки

Еколог

Община

Количества
разделно
събрани
отпадъци в
кг/тон

Еколог

Организаци я
по
оползотворя
ване на
отпадъци от
опаковки
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предадени за рециклиране
отпадъци

1.6. Развитие на системата за 10 000
събиране на масово
разпространени опасни
отпадъци от домакинствата
/луминисцентни лампи,
батерии, акумулатори и
отработени масла
електрически и електронни
уреди и др./
2 000
1.7. Организиране на
информационни кампании за
ползите от разделно събиране
на
рециклируемите отпадъци
1.8. Увеличаване размера на
санкциите, заложени в
общинските наредби при
смесването на отпадъци и
изхвърляне на рециклируеми
и оползотворими отпадъци в
контейнерите за битови
отпадъци

Общински
бюджет

Общински
бюджет

събрани
отпадъци на
нейната
територията
2020-2024
Общината
разполага с
допълнителни
възможности за
разделно
събиране и
отчитане на
рециклируеми
отпадъци
постоянен до Гражданите и
2024 г.
фирмите са
запознати с
ползите от
разделното
събиране
постоянен до Намаляване
количеството
2024 г.
на
рециклируем
ите отпадъци в
смесения битов
отпадък

Брой сключени
договор с
организации по
оползотворява
не

Община
Количества
събрани
разделно
масово
разпространен
и опасни
отпадъци

Брой
реализирани
дейности от
годишния план
за действие

Проведени
минимум 5
информацио
нни
кампании

Брой
наложение
санкции за
нерегламенти
рано
изхвърляне на
отпадъци

Общински
Брой
съвет
наложение
санкции за
нерегламент
ирано
изхвърляне на
отпадъци

Община

Организаци я
по
оползотворя
ване на
отпадъци от
опаковки

Медии

Община
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7.3. Подпрограма с мерки за разделно събиране и достигане на целите и изискванията
НПУО за биоразградимите и биоотпадъците
По-голямата част от битовите отпадъци от домакинствата и други организации са
биоразградими отпадъци. Изпълнението на целите за разделно събиране и оползотворяване на
битови биотпадъци се осигурява чрез прилагане на домашно компостиране и разделно
събиране.
Разделно събиране на битови био-отпадъци
От системата за разделно събиране са изключени домакинствата, които прилагат
домашно компостиране. В подпрограмата за достигане на целите и изискванията за
биоразградимите отпадъци са предвидени мерки, които условно могат да бъда класифицирани
като инвестиционни мерки и „меки“ мерки.
Инвестиционните мерки в програмата са свързани с нови инвестиции главно с:
•
Изграждане на инсталация за компостиране и анаеробно разграждане към
РСУО;
•
Закупуване и предоставяне на домакинствата на компостери за домашно
компостиране;
•
Закупуване на съдове за разделно събиране на биоотпадъци и транспортни
средства за превоз на разделно събрани биоотпадъци.
Пряко отношение към постигане на набелязаната цел на настоящата програмата са
мерките от другите програми на плана, свързани с:
•
осъществяване на информационните кампании за насърчаване на населението да
събира разделно отпадъците и за активно предоставяне на информация за битовите отпадъци;
•
продължаване прилагането на икономически инструменти, които чрез стимули и
санкции да доведат до постигане на набелязаните цели /отчисленията за депониране, редукция
на ТБО за участващите в системите за разделно събиране/;
•
периодично извършване от общината на проучвания за морфологичния състав на
битовите отпадъци;
•
определяне на ТБО, възможно най-пряко, свързано с количествата изхвърлени
отпадъци;
•
обучение и подобряване административния капацитет за инспекции по
управление на отпадъците на общинско ниво;
•
мерките за разработване и внедряване в общината на електронна информационна
система за отчитане изпълнението на целите за рециклиране и оползотворяване на битовите
отпадъци;
•
мерките, свързани с подобряване на оползотворяването и на рециклирането на
битовите отпадъци от хартия и картон, включително и опаковки от същия материал, тъй като те
са едновременно и биоразградими отпадъци.
Реализацията на мерките от настоящата подпрограма гарантира поетапното намаляване
на количествата депонирани биоразградими отпадъци и за насърчаване на разделното събиране
на биоотпадъците с цел компостиране и анаеробно разграждане, както и за третиране на
биоотпадъците по начин, който осигурява висока степен на защита на околната среда.
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА БИОРАЗГРАДИМИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В
Т.Ч. ЗА БИООТПАДЪЦИТЕ
Нарастване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци

Стратегическа цел: 2

Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране, транспортиране, рециклиране и
оползотворяване на отпадъците
2019 г. - 39% от количеството на битовите биоотпадъци, предимно растителни образувани в общината са разделно събрани и
оползотворени
2024г. - мин. 50% от количеството на битовите биоотпадъци образувани в общината са разделно събрани и оползотворени

Оперативна/и цел/и:
Текущи индикатори
Целеви индикатори

Мярка

Дейности
(мерки)

1. Достигане на
националните цели
и
изискванията за
биоразградимите, в
т.ч. за
биоотпадъците

1.1. Подготовка и
реализация на
проект на РСУО
Перник за
изграждане на
инсталация за
компостиране

Бюджет
(лева)

Източници на
финансиране

Срок за
реализация

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение

Текущи

1.2. Закупуване на
компостери за
домашно
компостиране и
реализиране на
пилотни проекти
по населени места
с увеличаване
броя на
обхванатите
домакинства

ОПОС
Отчисления по
чл.64 от ЗУО
Общински
бюджет

100 000

ОПОС
Отчисления по
чл.64 от ЗУО
Общински
бюджет

2023

2021-2024

Изградена
инсталация за
компостиране и
намаляване на
депонираните
биоразградими
отпадъци
Закупени
компостери

Целеви
Въведена в
експлоатация 1
брой
компостираща
инсталация

Брой закупени
компостери за
фамилно
компостиране;

Отговорни институции

Водеща
Община
Перник

Община

Партньор
Общините
партньори в
РСУО - Перник

Общини от
РСУО
УО на ОПОС

Брой
домакинства,
обхванати в
системата за
фамилно
компостиране.
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Мярка

Дейности
(мерки)

Бюджет
(лева)

Източници на
финансиране

Срок за
реализация

1.3. Закупуване на
контейнери за
разделно
събиране на
растителни и
биоотпадъци

40000

ОПОС

2021-2024

1.4. Изговяне на
графици за
периода и
честотата на
извозване на
биоотпадъците

Очаквани
резултати
Закупени
контейнери

Отчисления по
чл.64 от ЗУО
Общински
бюджет

2021-2024

Изготвени
графици

Индикатори за изпълнение

Текущи

Целеви

Отговорни институции

Водеща

Община

Брой закупени
контейнери за
зелени и
биоразградими
отпадъци;

Партньор
Общини от
РСУО

Брой населени
места, обхванати
в системата за
разделно
събиране на
растителни и
биоотпадъци.
Община
Честота на
извозване и
количество
разделно
събрани
биоотпадъци
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7.4. Подпрограма с мерки за прилагане на изискванията за строителни отпадъци и
отпадъци разрушаване на сгради
Отпадъците от строителството и разрушаването във висока степен подлежат на
рециклиране и повторна употреба. Така от проблем за околната среда, те могат да се превърнат
в ресурс. Това е основен подход в устойчивото управление на отпадъците, наложен от активната
политика на ЕС в това направление.
Важна предпоставка за постигане на целите са част от действията, предприети на
национално ниво до момента.
Община Трън има следните отговорности, произтичащи от ЗУО и Наредбата за
управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали:
• Организиране на събирането, включително разделното, оползотворяването и
обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата;
• Когато общината е възложител на строителни дейности или на дейности по
разрушаване на сгради, включително принудително премахване на строежи е длъжна:
 Да разработи План за управление на строителните отпадъци, като задължителна
част от строителната документация за издаване на разрешение за строеж;
 Да изпълни реално Плана за управление на строителните отпадъци;
 Да влага в строежите роцент материали от рециклирани строителни отпадъци
или материално оползотворяване в обратни насипи;
 Да осигури селективното разделяне и материално оползотворяване на
определени видове отпадъци в минимални количества.
Анализите на строителните отпадъци и на инфраструктурата за строителните отпадъци
ни показват, че община Трън, не разполага с площи за депониране на строителни отпадъци. На
територията на общината, както и в региона все още няма инсталация за рециклиране на
строителните отпадъци. За това Община Трън информира гражданите и организациите за
фирмите, които са с разрешителни да извозват строителни отпадъци, включително и чрез
публикации на интернет страницата си.
Доставянето на отпадъците до съоръженията за третиране и заплащането на цената за
приемането им е задължение на съответния притежател. Необходимо е да бъдат предприети
мерки за предотвратяване възникването на нерегламентирани сметища в най-ранен етап,
например чрез изискване на договор за предаване на отпадъци преди издаване на разрешението
за строеж или с плана за управление на отпадъците при разрушаване на сгради.
В подпрограмата за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на
строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради са предвидени мерки, които условно
могат да бъдат разграничени като инвестиционни мерки и „меки“ мерки.
Инвестиционните мерки са свързани главно с изпълнението на съоръжения и инсталации
за селективно разрушаване, подготовка, рециклиране и оползотворяване на строителни
отпадъци. В подпрограмата не са включени част от „меките“ мерки, които имат пряка връзка с
постигане на набелязаните цели на програмата, тъй като са описани в други подпрограми. Пряко
отношение към постигане на набелязаната цел на настоящата програма са мерките от другите
програми на плана, свързани с:
• Програми за обучение на служители за целите на изпълнение на изискванията за
селективно разрушаване на сгради и за разделяне на строителните отпадъци в процеса на
строителството;
• Осъществяване на информационните кампании за насърчаване на населението и бизнеса
да събира разделно отпадъците и за активно предоставяне на информация за отпадъците;
.
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ПОДПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА И ЦЕЛИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА
СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
Нарастване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци
Стратегическа цел: 2
Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране, транспортиране, рециклиране и
оползотворяване на отпадъците
Ежегодно отчитане на количествата рециклирани строителни материали, вложени в строежите с възложител Община Трън,
съгласно изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.
Брой одобрени от Община Трън инвестиционни проекти с включен План за управление на строителните отпадъци
Достигане на 30% рециклиране на образуваните строителни отпадъци в общината до 2024 г.
Брой одобрени от Община Трън инвестиционни проекти с включен План за управление на строителните отпадъци

Оперативна/и цел/и:
Текущи индикатори
Целеви индикатори

Мярка

Дейности (мерки)

1.Увеличаване на

1.1. Прилагане на

количествата
рециклирани и
оползотворени
отпадъци от
строителните
дейности

контрол за
изпълнение
изискванията на
ЗУО относно
строителните
1.2. Стимулиране
изграждането на
мощности за
рециклиране на
строителните
отпадъци

Източници
Бюджет
на
(лева) финансиране
-

-

Срок за
реализация
2020-2024

постоянен
ОПОС
Отчисления по
чл.64 от ЗУО
Общински
бюджет
ПУДООС

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение

Текущи

Целеви

Осъществен

брой

контрол за
изпълнение
изискванията на
ЗУО относно

извършени
рециклирани
проверки;
строителни
брой наложени материали
санкции;
брой
съставени
предписания

Изградена
инсталация за
оползотворяване
или система за
раздробяване на
строителни
отпадъци

Количества

Брой
инсталации за
рециклиране на
строителни
отпадъци

Отговорни институции

Водеща

Община

Партньор

Възложители
на
инвестицион
ни проекти

Община

РСУО
ПУДООС
МОСВ
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Мярка

Дейности (мерки)

Бюджет
(лева)
10000

1.3. Отреждане и
предоставяне на
временни
площадки в
населените места на
общината, на които
гражданите да
могат да оставят
разделно събрани
строителни
отпадъци от малки
ремонтни дейности.
1.4. Проучване за
възможностите за
рециклиране на
строителните
отпадъци в
териториално
близки райони,
както и за
оползотворяване на
строителни
отпадъци в обратни
насипи,
рекултивация на
нарушени терени и
стари депа и други
подобни терени.

Източници
на
финансиране

Срок за
реализация

Очаквани
резултати

Общински
бюджет

2021 - 2024

Гражданите не
изхвърлят
строителните
отпадъци в
контейнерите за
битови отпадъци.
Отпадъците се
събират на
временни
площадки, с цел
рециклиране и/или
повторна употреба.

Общински
бюджет

2020-2024

Осигурена
възможност за
рециклиране на
строителните
отпадъци в
териториално
близки райони,
както и за
оползотворяване
на строителни
отпадъци в
обратни насипи,
рекултивация на
нарушени терени и
стари депа и други
подобни терени.

Индикатори за изпълнение

Текущи

Направено
проучване

Целеви

Отговорни институции

Водеща

Брой осигурени
временни
площадки за
строителни
отпадъци от
малки ремонти

Община

Количества
рециклирани
и/или
оползотворени
строителни
материали

Еколог

Партньор
Граждани
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7.5. Подпрограма с мерки за закриване и рекултивация на депата с преустановена
експлоатация и намаляване на риска от депонирани отпадъци
В настоящата подпрограма са включени допълнителни мерки от компетенциите на
Община Трън, свързани с:
•
осигуряване на екологосъобразно депониране на остатъчните битови отпадъци на
депо, отговарящо на всички нормативни изисквания;
•
подобряване управлението на други потоци битови отпадъци извън обхванатите
битови отпадъци от предходните подпрограми, целящи подобряване на тяхното
•
разделно събиране и отклоняването им от депониране, най-вече на опасните
отпадъци от бита;
•
следексплоатационни грижи и мониторинг за рекултивираните участъци от
сторото депо за ТБО.
Следексплоатационните грижи включват дейностите по поддръжка на площадката на
депото след неговото закриване, осъществяване на контрол и наблюдение на параметрите на
околната среда (мониторинг) и отстраняване на евентуални отрицателни последици от
въздействието на депото върху околната среда и човешкото здраве за определения от
компетентните органи следексплоатационен период.
Като част от РСУО - Перник, остатъчните битови отпадъци от община Трън се депонират
на регионално депо, което отговаря на европейските и националните изисквания за
екологосъобразно обезвреждане на отпадъци.
През 2020 г. Община Трън изпълнява проект за „Техническа рекултивация и биологична
рекултивация на общинско депо за ТВО в землището на гр.Трън, м.Мечи дол, ПИ73273.80.46”,
финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, по договор за БФП/ЗБФП
№ Д-34-100/05.08.2020г.Рег.№ BG16M1OP002-2.010-0050-С01.
.
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
ПОДПРОГРАМА ЗА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПАТА С ПРЕУСТАНОВЕНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И НАМАЛЯВАНЕ НА
РИСКА ОТ ДЕПОНИРАНИ ОТПАДЪЦИ
Ефективно управление на отпадъците, гарантиращо чиста и безопасна околна среда

Стратегическа цел: 3
Оперативна цел:

Предотвратяване и намаляване на риска от замърсявания с отпадъци

Текущи индикатори
Целеви индикатори

Мярка

1. Остатъчните
количества битови
отпадъци се
обезвреждат,
съгласно
нормативните
изисквания през
целия период на
програмата

Количества битови отпадъци, генерирани на територията на община Трън депонирани в депа, отговарящи на нормативните изисквания
100% от битовите отпадъци, генерирани на територията на община Трън предназначени за депониране се обезвреждат в депа, отговарящи на
нормативните изисквания

Дейности (мерки)

1.1. Закриване и
рекултивация на общинско
депо за битови отпадъци на
територията на Община
Трън
1.2. Осъществяване на
мониторинг след изпълнение
на проекта за рекултивация
на общинското депо

Бюджет
(лева)

Източници
на
финансиране

Индикатори за изпълнение
Срок за
реализация

Очаквани
резултати

326 532.35

ОПОС
2014-2020

05.2022

Рекултивирано
общинско депо

10 000

Общински
бюджет

постоянен

Изпълнен план за
мониторинг

Общински
бюджет
Отчисления по
чл.64 от ЗУО

2020 - 2024

Ефективна и
обезпечена с
необходимия брой
съдове система за
събиране и
извозване на
смесените битови
отпадъци

150 000
1.3. Подновяване на
амортизираните съдове за
смет /закупуване на нови/,
обновяване и техническа
поддръжка на транспортните
средства за извозване на
отпадъци

Текущи
1 бр. общинско
депо
неотговарящо
на
екологичните
нормативни
изисквания

Брой съдове за
смет;
Брой
транспортни
средства за
извозване на
отпъдъци

Целеви

Отговорни
институции

Водеща

Партньор

1бр. рекултивирано Община
Трън
общинско депо с
преустановена
експолатация

МОСВ
УО на ОПОС

Годишни отчети по Община
Трън
изпълнение на
Плана за
мониторинг

Акредитирани
лаборатории

Община
Брой подновени
контейнери и кофи
за смет;
Брой закупени нови
транспортни
средства за
извозване на
отпадъци

РСУО
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7.6. Подпрограма за подобряване на административния капацитет на общината по
управление на отпадъците
За ефективното управление на отпадъците от ключово значение е наличието на
административен капацитет в общината за изпълнение на функциите, произтичащи от
нормативната уредба и поставените общински цели във връзка с общинската политика за
управление на отпадъците. Новите и все по-растящи изисквания на националното
законодателство за отпадъците налагат непрекъснато развитие и повишаване на
административния капацитет на общините, което да гарантира, че те разполагат с ключови
служители за компетентно управление на отпадъците на територията си. Дейностите по
управление на отпадъците представляват комплекс от решения, действия и дейности, свързани
с образуването на отпадъците, екологосъобразното им третиране на база определена
информация, както и различните форми на контрол.
Административно, Община Трън е добре организирана и осигурена с подходящи кадри,
които имат ресурс и подготовка за бъдещо развитие. Мерките са:
- Постоянно повишаване на квалификацията на служителите
- Подобряване на информационното осигуряване на дейностите за управление на отпадъците
Включените в подпрограмата мерки имат хоризонтален характер и тяхното изпълнение
ще подпомогне постигането на всички стратегически цели на Програмата за управление на
отпадъците на община Трън 2020-2024 г.
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
ПОДПРОГРАМА ЗА
ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Ефективно управление на отпадъците, гарантиращо чиста и безопасна околна среда

Стратегическа цел: 3

Текущи индикатори

Нормативно регулиране и укрепване на административния капацитет на Общинската администрация за управление на
отпадъците
Брой изпълнени мерки от плана

Целеви индикатори

Подобрена нормативна и програмна осигуреност и повишен капацитет на служителите в Община Трън

Оперативна цел:

Източници

Мярка

1. Нормативна и
програмна
осигуреност на
дейностите по
управление на
отпадъците

Дейности
(мерки)

1.1. Приемане на промени в
общинската нормативна
уредба съобразно
развитието и изискванията
на европейското,
националното
законодателство и местните
политики за отпадъци

Бюджет
(лева)

на
финансиране

Индикатори за изпълнение
Срок за
реализация

постоянен

Отговорни институции

Очаквани
резултати

Текущи
Нормативна
осигуреност

Брой приети/
допълнени
документи в
областта на
управление на
отпадъците

Целеви

Водеща

Брой приети промени в Кмет
общински нормативни
документи при
установена необходимост

Партньор
Общински
съвет
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Източници
Дейности

Бюджет

(мерки)

(лева)

Мярка

на
финансиране

Индикатори за изпълнение
Срок за
реализация

ежегодно

1.2.Изготвяне на годишен
отчет пред ОбС Трън и
РИОСВ - София по
изпълнение на дейностите,
заложени в Програмата за
управление на отпадъците
в община Трън

Отговорни институции

Очаквани
резултати

Текущи

Целеви

Водеща

Партньор

Брой изготвени отчети за Еколог

Изготвен годишен
отчет

изпълнение на мерките в
Програмата за
управление на
отпадъците на община
Трън

2. Постоянно
повишаване
на
квалификация та
на
служителите

2.1. Обучения на служители
в ОА и други общински
звена по теми за
управление на отпадъците

3000

Общински
бюджет
НСОРБ
МОСВ

З.Подобряване
на
информацион
ното
осигуряване на
дейностите за
управление на
отпадъците

3.1 .Изграждане на единна
информационна система за
управление на отпадъците,
която да осигурява
възможност за събиране,
съхранение и обработка на
данните

10 000

Общински
бюджет

постоянен

2020-2024

Повишена
квалификация и
умения на
служителите

Общината
разполага с
достоверна
информация в
реално време за
генерираните
отпадъци

Брой проведени
обучения

Брой обучени служители Община

АСЕКОБ
МОСВ
РИОСВ
НСОРБ

Община
Внедрена и
функционираща 1 брой НСОРБ
информационна система
за управление на
отпадъците

АСЕКОБ
РИОСВ
ИАОС
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7.7. Подпрограма с мерки за прилагане на разяснителни кампании и информиране на
обществеността по въпросите на управление на отпадъците
Кампаниите за повишаване на общественото съзнание и консултации с участниците в
процеса на управление на отпадъците, ще допринесат за разбиране на потенциалните
възможности и ползи за околната среда, произтичащи от оползотворяването и рециклирането
на отпадъците. Информирането и участието на обществеността е основен компонент на всяка
Програма за управление на отпадъците. Отпадъците са резултат от човешката дейност и без
участието на населението, основен генератор на битови отпадъци, дори и най - добре
разработената програма не може да постигне своите цели. От изключителна важност е
населението и бизнесът да бъде запознато с йерархията при управление на отпадъците, да са
запознати с приоритетността в реда на справянето с отпадъците, както и за отговорностите на
всеки, който образува или допринася за образуването на отпадъци, включително и
отговорността да покрива пълните разходи за своите действия.
Вземането на правилни решения и осъществяването на мерките, заложени в
Програмата за управление на отпадъците и Плана за действие към нея, ще се постигнат при
оптимален баланс на интересите на различните участници в управлението на отпадъците.
Необходимо е да се поддържа непрекъснат диалог с участниците в дейностите по управление
на отпадъците и организирането на кампании за повишаване на общественото разбиране и
съзнание.
Постигането на целите ще се осъществи чрез изпълнението на следните мерки:
■ Повишаване на информираността и мотивацията на различните социални групи и
на бизнес организациите
■ Провеждането на ежегодни национални кампании за почистване от отпадъци чрез
участие на доброволци
■ Участие в ежегодни конкурси за общини за чистота на природата.
■ Провеждане на регулярните информационни кампании съвместно с организациите
по оползотворяване.
■ Редовно предоставяне на информация за състоянието на околната среда;
■ Привличане на населението, неправителствени организации и заинтересованата
индустрия в процесите на вземане на решения по въпросите на управление на отпадъците,
включително за начина за определяне на „такса битови отпадъци” и отчитането на
изразходваните средства;
■ Повишаване на общественото съзнание, с цел да се постигне промяна в
поведението на населението, чрез осъзнаване на екологичните рискове, свързани с
изчерпване на ресурсите, образуването и обезвреждането на отпадъците;
■ Получаване на обратна връзка за успеха на прилаганите мерки за управление на
отпадъците.
Включените в подпрограмата мерки целят повишаване на информираността и
мотивацията на различните социални групи и на бизнес организациите, което е от критична
важност за подобряване на резултатите при управлението на отпадъците, като се залага на
разширяване на обхвата на информационните дейности за обществеността и бизнеса,
дейности, които традиционно се подценяват. Подпрограмата за подобряване
информираността и участието на населението и бизнеса относно дейностите по управление
на отпадъците има изключително значение за общото подобряване на управлението на
отпадъците и на практика подпомага всички останали подпрограми от Програмата за
управление на отпадъците на община Трън 2021-2024 г.
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ПОДПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗЯСНИТЕЛНИ КАМПАНИИ И ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО
ВЪПРОСИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Включване
на обществеността в управлението на отпадъците
Стратегическа цел: 4
Участие на обществеността при прилагане на йерархията на управление на отпадъците

Оперативна цел:

Брой домакинства, търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, които участват в системите за
разделно събиране на отпадъци.
През 2024 г. :
- брой проведени разяснителни и информационни кампании;
- над 50% от населението участва в системи за разделно събиране на отпадъците

Текущи индикатори
Целеви индикатори

Индикатори за изпълнение
Мярка

1. Подобряване
информираността и
участието на
населението и
бизнеса, относно
дейностите по
управление на
отпадъците

Дейности
(мерки)

Бюджет
(лева)

Източници на
финансиране

1.1. Публикуване на обяви
за консултации, срещи,
обществени обсъждания и
други в процеса на вземане
на решения по общински
нормативни актове и
документи
3 000
1.2. Провеждане на
информационни и
разяснителни кампании и
издаване на инф. материали
за разделно събиране и
подобряване на
управлението на битовите
отпадъци като ресурси

Отчисления по
чл.64 от ЗУО
Общински
бюджет

Отговорни
институции

Срок за
реализация

Очаквани
резултати

постоянен

Осигурени
предпоставки за
участие на
обществеността в
процеса на
вземане на
решения

Брой
проведени
обществени
консултации/
обсъждания

Брой
проведени
обществени
консултации/
обсъждания

Кмет

Гражданите и
фирмите са
информирани за
реда, начина и
ползите от
разделното
събиране и
оползотворяване
на битовите
отпадъци

Минимум 7
Брой
броя
проведени
проведени
информациони
информацион
кампании
ни кампании

Община

Ежегодно

Текущи

Целеви

Водеща

Партньор
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Мярка

Дейности
(мерки)

Бюджет
(лева)

Източници
на финансиране

Индикатори за изпълнение
Срок за
реализация

Очаквани
резултати

Текущи

Ежегодно

1.3. Провеждане на анкетно
проучване за отчитане на
мнението на населението по
различни аспекти на
политиката по управление
на отпадъците и
предоставяните
1.4. Публикуванеуслуги
на
годишните отчети по
изпълнение на ПУО до 2024
г.

Събрана
информация за
мнението на
обществеността с
цел
подпомагане
Ежегодно до 31 вземането
Осигуренана
Брой
управленски
март
прозрачност при публикувани
решения
изпълнение
на
годишни
общинските
отчети
политики за
отпадъците
Общински бюджет
Ежегодно
Повишено участие
Брой
2021-2027
проведени
на населението и
кампании;
бизнеса,
Брой
почистени
участници;
нереглсментиран
и замърсявания и Количества
събрани и
обществени
извозени
площи
отпадъци

1.5. Провеждане на местни
кампании по почистване на
обществени зелени площи,
паркове, градинки,
площади и др.

3000

1.6. Организиране на
конкурси на екологична
тематика за деца и ученици

3000

Общински
бюджет

Ежегодно

1.7. Участие в национални
кампании на ПУДООС

30 000

ПУДООС

Ежегодно

Развиване на
екологично
мислене и
отношение към
опазването на
природата сред
подрастващите
Реализирани 2
екологични
проекта

Брой
конкурси;
Брой
участници

Брой
реализирани
проекти

Целеви

Отговорни
институции

Водеща

Партньор

Еколог
Проведени
минимум 3
анкетни
проучвания до
2027 г.
Публикувани 7 Еколог
годишни
отчети за ПУО

Проведени
минимум 7
кампании;
Минимум 50
участници на
година;
Количества
събрани и
извозени
отпадъци
Проведени
минимум 7
конкурси с
минимум 100
участници на
година

Община

Реализирани
минимум 2
екологични
проекта

Община Училище,
детска
градина

Община Училище,
детска
градина
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VIII. КООРДИНАЦИЯ С ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
Програмата за управление на отпадъците на община Трън 2020 -2024 г. е елемент от една
цялостна система за планиране. От своя страна изпълнението на Програмата за управление на
отпадъците ще допринесе в по-малка или по-голяма степен за постигането на целите на редица
европейски, национални, регионални и местни планови документи
IX. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ НА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ОТПАДЪЦИТЕ
Наблюдението и оценката на изпълнението на програмата са ключови етапи от цялостния
процес на планиране, с оглед проследяване на изпълнението на предварително поставените цели,
срокове и ресурси и навременно предприемане на действия за преодоляване на възникващи
проблеми при реализацията на мерките, а при необходимост - извършване на актуализация:
• Програмата се актуализира при промяна във фактическите и/или нормативните
условия;
• Кметът на общината информира общинския съвет за изпълнението на програмата.
Наблюдението на изпълнението на Програма за управление на отпадъците на община Трън
2020-2020 г. е процес на системно събиране и анализ на информация, относно хода на изпълнение
на включените в програмата мерки. За всяка мярка или група от мерки в отделните подпрограми
към програмата са посочени очаквани резултати от изпълнението й, както и индикатори за текущо
изпълнение и целеви индикатори. Именно за посочените резултати и конкретно определени
индикатори ще се събира необходимата информация в рамките на системата за наблюдение, отчет
и контрол. В допълнение към изпълнението на текущите и целевите индикатори, за всяка мярка се
наблюдава и спазването на предвидения график и степента на изразходване на ресурсите.
Наблюдението на изпълнението на програмата за управление на отпадъците включва
няколко важни аспекта.
Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на общинската програма
за управление на отпадъците. Той определя звеното в структурата на общинската администрация,
което ще отговаря за събиране и обобщаване на информацията за изпълнение на включените в
програмата мерки, както и за изготвяне на годишния отчет за изпълнение на програмата.
Вторият аспект се отнася до събиране на информация за проследяване на напредъка на
изпълнението на програмните цели. Осигуряването на достатъчно и надеждни данни в единен
формат за образуване, състав, събиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците е от
съществено значение за проследяване на напредъка към постигане на целите и осъществяване на
контрол по изпълнение на мерките. Изключително важно е общината да разработи и прилага
единна информационна система за отпадъците. С оглед на това, че за някои мерки ще се налага
измерване на информираността, развитието на социалните нагласи и участието на населението и
бизнеса при изпълнение на мерките за отпадъците, целесъобразно е общината да проведежда
проучвания или анкетни допитвания. Сроковете за събиране и систематизиране на данните трябва
да са съобразени с нормативно изискваните срокове за отчети и доклади, с цел постигане на
ефективност и ефикасност на процеса.
На трето място, системата за наблюдение, отчет и контрол на изпълнението на програмата
включва действия, които осигуряват необходимата информация за междинни оценки и
окончателна оценка на степента на изпълнение на целите, както и механизъм за анализ на
причините за евентуални проблеми при изпълнението им и за актуализация при необходимост.
Като административен подход следва кметът на общината да издаде заповед, в която подробно да
са описани отговорностите на всички структурни звена в общината за набиране на съответната
информация със съответните срокове, както и за обобщаването й и подготовката на Отчет пред
общинския съвет за изпълнението на общинската програма за управление на отпадъците.
Орган за контрол по изпълнение на програмата е общинският съвет.
Член 52, ал.3, т.2 от ЗУО поставя най-общи изисквания по отношение на актуализацията
на разработените от общините програми за управление на отпадъците - програмата се актуализира
при промяна във фактическите и/или нормативните условия.
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Необходимост от актуализация на общинската програма за управление на отпадъците може да
възникне по различни причини: резултат от въздействието на „външни“ фактори - например
промени в изискванията на европейското и българското законодателство.
Процедурата за актуализация на общинската програма за управление на отпадъците следва
процедурата за разработване и одобрение на програмата.
X.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
АСЕКОБ
Асоциация на еколозите на общините в Република България
ББО
Биоразградими битови отпадъци
БО
Битови отпадъци (ТБО - твърди битови отпадъци)
ДБ/РБ/ОБ
Държавен бюджет/Ребупликански бюджет/Общински бюджет
ЕС
Европейски съюз
ЗБР
Закон за биологичното разнообразие
ЗМДТ
Закон за местните данъци и такси
ЗМСМА
Закон за местната администрация и местното самоуправление
ЗООС
Закон за опазване на околната среда
ЗУО
Закон за управление на отпадъците
ЗУТ
Закон за устройството на територията
ИАОС
Изпълнителна агенция по околна среда
ИУГ
Излезли от употреба гуми
ИУЕЕО
Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
ИУМПС
Излезли от употреба моторни превозни средства
МОСВ
Министерство на околната среда и водите
МРО
Масово разпространени отпадъци
МС
Министерски съвет
НПО
Неправителствени организации
НППОО
Национална програма за предотвратяване образуването на отпадъци
НПУО
Национален план за управление на отпадъците
НСИ
Национален статистически институт
НСОРБ
Национално сдружение на общините в Република България
НУБА
Негодни за употреба батерии и акумулатори
ОПОС
Оперативна програма "Околна среда"
ОСР
Отпадъци от строителство и разрушаване
ПИРО
План за интегрирано развитие на община
ПО
Производствени отпадъци
ПОО
Предотвратяване на образуването на отпадъци
ПСОВ
Пречиствателна станция за отпадъчни води
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната
ПУДООС
среда
РД
Регионално депо
РДО
Рамкова директива за отпадъците
РИОСВ
Регионални инспекции по опазване на околната среда и водите
РСУО
Регионално сдружение за управление на отпадъците
СО
Строителни отпадъци
ТБО
Такса битови отпадъци
УО
У правление на отпадъците
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТАБЛИЦИ И ФИГУРИ
Таблица 1: – население общо за общината към 31.12.2017 г.:
Таблица 2: – население общо за общината към 31.12.2018 г.:
Таблица 3: – население общо за общината към 31.12.2019г.:
Таблица 4: Население по населени места в община Трън 2019 г.
Таблица 5: Равнище на безработицата ва община Трън по години
Таблица 6: Жилищен фонд в Община Трън/
Таблица 7: Брой на основните видове селскостопански животни и количество на животинската
продукция в община Трън
Таблица 8: Обработваеми и пустеещи земи в община Трън.
Таблица 9: Горски територии на община Трън
Таблица 10: Количества депонирани смесени битови отпадъци в Регионално депо Перник от община Трън2017-2019 г. в тона /източник Община Трън/
Таблица 11: Морфологичен състав на образуваните количества смесени битови отпадъци
пофракции за четири сезона в процент
Таблица 12: Морфологичен състав на образуваните количества смесен, разделно събран и
общ отпадък по фракции в тона и средногодишен процент
Таблица 13: Референтни стойности на морфологичния състав на отпадъците, съгласно
Методиката от НПУО 2014-2020 г.
Таблица 14: Брой и разпределение на съдове за отпадъци в община Трън по населени места
Таблица 15: Норма на натрупване на отпадъците
Таблица 16: Прогноза за количеството на отпадъците в община Трън 2020-2024г.
Таблица 17: SWOT анализ
Таблица 18: Стратегически, оперативни цели и подпрограми в Програмата за управление на
отпадъците на община Трън 2021 - 2027 г
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ОТ ИЗГОТВЕН ПРЕЗ 2019 Г. ЧЕТИРИСЕЗОНЕН
МОРФОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, ГЕНЕРИРАНИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЪН
Община Трън
1. Данни за общината
Местоположение
Община Трън се намира в северозападната част на област Перник, в Югозападна България на
границата с Република Сърбия. Вътрешните и граници са с общините Трекляно (Кюстендилска
област), Брезник и Земен (Пернишка област), Драгоман (Софийска област). Обхваща котловините
по поречието на р. Ерма – живописното Знеполе и планините от другата част, наречена Краище.
На територията на общината има граничен контролно-пропускателен пункт в с. Стрезимировци.
(Трън 2019)
Населени места
Община Трън е съставена от 52 населени места с Общински център – гр. Трън и 51 села. (Трън
2019)
Промишлена дейност
В рамките на икономическите процеси на национално ниво се развиват редица негативни явление,
които по пряк или косвен начин се отразяват и на населението в по-малките общини в България.
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Намаляването на икономическата активност, на жизнения стандарт и потреблението на
населението, както и негативните демографски тенденции имат директен ефект и върху
икономическото състояние на община Трън.
В цялостен аспект, икономиката на общината е основно ориентирана към аграрния и горския
сектор и развитието на сектора на услугите. Слаб остава застъпен вторичния сектор – съответно
преработвателната промишленост.
В аграрния сектор, селскостопанското производство е свързано основно с отглеждането на
пшеница, картофи и на места рапица. Животновъдството е свързано с отглеждането на едър и
дребен рогат добитък (Трън 2019)
Туристическа дейност
Развитието на туризма е основен структуроопределящ сектор за местната икономика. (Трън 2019)
Методи за отопление
В териториалния обхват на община Трън домакинствата се отопляват ползвайки дърва за огрев,
друго твърдо гориво и/или електрическа енергия. (Трън 2019)
2. Зониране
Населението на Община Трън през 2017 г. наброява 3993 жители. Количеството битов отпадък за
2017 година е 1071.598 тона. Според критериите, зададени и обосновани в рамките на Дейност 1
от Проект „Определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци в България“, при общини
с генерирани отпадъци до 5000 тона годишно, няма зониране.
3. План за пробонабиране
Графикът за пробовземане от битовия отпадък на Община Трън за целия обследван период е
следният:
Община
Трън
Трън
Трън
Трън

Сезон
зима
пролет
лято
есен

Поредност
на проба
проба 1
проба 1
проба 1
проба 1

Седмица
седмица 10
седмица 14
седмица 26
седмица 40

4. Състояние на системата за събиране на отпадъци
Всички населени места в община Трън са обхванати от системата за сметосъбиране и
сметоизвозване.
Събрания отпадък от територията на общината се извозва до регионално депо за неопасни битови
отпадъци - РСУО „Регион Перник“.
5. Отчетни данни от пробовземане
Представените по-долу отчетни данни, включващи информация за целия обследван период са в
изискуемия по “Методиката за определяне на морфологичния състава на битовите отпадъци“
формат и са както следва:
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СЕЗОН „ЗИМА“
Проба 1
Дата д/м/г

Проба
11.3.2019

Община
1 Трън

Трън
Вид Отпадък
Хранителни
Хартия
Картон
Пластмаса
Текстил
Гума
Кожа
Градински
Дървесни
Стъкло
Метали
Инертни>4 см
Опасни
необходима разбивка
Други
необходима разбивка
Ситна Фракция<4см Общо
Опасни
Код на Отпадъка
Описание
20 01 27*
Бои
20 01 27*
Лакове
20 01 13*
Разтворители
20 01 27*
Грундове
20 01 27*
Лепила
20 01 27*
Смоли
20 01 27*
Мастила
20 01 29*
Перилни и почистващи
препарати
20 01 14*
Киселини
20 01 15*
Основи
20 01 19*
Препарати за
растителна защита и
борба с вредителите
20 01 17*
Фотографски
материали
16 01 13*
Спирачни течности
16 01 14*
Антифризни течности
20 01 31*
Лекарства с изтекъл
срок на годност
20 01 31*
Продукти, свързани с
грижи по домашни
любимци
20 01 21*
Живак, живачни
термометри, живачни
прекъсвачи, живачни
ампули от бойлери и
др
15 02 02*
Кърпи, парцали за
избърсване,
замърсени с опасни
препарати
15 02 02*
Предпазни средства –
ръкавици, маски,
филтри и др.,
използвани при
боядисване,
нанасянето на
покрития и почистване
20 01 37*
дървесина,
съдържаща опасни
вещества
15 01 10*
Празни опаковки от
лаково бояджийски
материали и покрития,
домакински
препарати и
химикали, обозначени
със символи за
опасност (пиктограми)
– картонени,
пластмасови,
стъклени, метални
20 01 33*
20 01 33*
20 01 33*
20 01 35*
20 01 23*

20 01 21*

20 01 26*
Общо
Вид Отпадък
Хигиенни
Композитни

Общо

Население Диапазон Население
3993 3000-25000

Проба кг
10.90кг
4.50кг
4.50кг
4.00кг

Проба %
11%
5%
5%
4%

3.00кг
1.80кг
1.00кг
1.00кг
9.00кг

3%
2%
1%
1%
9%

1.00кг
59.00кг
99.70кг

1%
59%
100%

Опасни кг

Сезон
Зима

Общо Тегло Проба | kg
Общо Проби Зона | Наименование Зона
99.70кг
1 няма зониране

Общо Зони
1

1

Зона население
3993

Опасни %

Оловни акумулаторни
батерии
Ni-Cd батерии
Живак-съдържащи
батерии
Електрически и
електронни устройства
Оборудване,
съдържащо хлорирани
и флуорирани
въглеводороди
Луминесцентни и
флуоресцентни
лампи,
енергоспестяващи и
други лампи,
съдържащи живак
Смазочни и моторни
масла
Други
-

Други кг
1.00кг

Други %
100%

1.00кг

100%
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Обобщени данни – „Сезон Зима“
Вид Отпадък

-

Зона

-

1

Население

-

3993

Хранителни
Хартия
Картон
Пластмаса
Текстил
Гума
Кожа
Градински
Дървесни
Стъкло
Метали
Инертни>4 см
Опасни
Други
Ситна Фракция<4см
Опасни
20 01 27*
20 01 27*
20 01 13*
20 01 27*
20 01 27*
20 01 27*
20 01 27*

Бои
Лакове
Разтворители
Грундове
Лепила
Смоли
Мастила
Перилни и
почистващи
препарати

11%
5%
5%
4%

11%
5%
5%
4%

11%
5%
5%
4%

3%
2%
1%
1%
9%

3%
2%
1%
1%
9%

3%
2%
1%
1%
9%

1%
59%

1%
59%

1%
59%

100%

100%

100%

20 01 29*
20 01 14*
20 01 15*

15 02 02*

Киселини
Основи
Препарати за
растителна
защита и борба
с вредителите
Фотографски
материали
Спирачни
течности
Антифризни
течности
Лекарства с
изтекъл срок на
годност
Продукти,
свързани с
грижи по
домашни
любимци
Живак, живачни
термометри,
живачни
прекъсвачи,
живачни ампули
от бойлери и др
Кърпи, парцали
за избърсване,
замърсени с
опасни
препарати

15 02 02*
20 01 37*

Предпазни
средства –
ръкавици,
маски, филтри и
др., използвани
при боядисване,
нанасянето на
покрития и
почистване
дървесина,
съдържаща

15 01 10*

Празни опаковки
от лаково
бояджийски
материали и
покрития,
домакински
препарати и
химикали,
обозначени със
символи за
опасност
(пиктограми) –
картонени,
пластмасови,
стъклени,
метални
Оловни

20 01 19*
20 01 17*
16 01 13*
16 01 14*

20 01 31*

20 01 31*

20 01 21*

20 01 33*
20 01 33*

20 01 33*

20 01 35*
20 01 23*

20 01 21*
20 01 26*
Други
Хигиенни
Композитни

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Средни Средни
Стойност Стойности
и
Зона 1
n/a

n/a

n/a

n/a

акумулаторни
Ni-Cd батерии
Живаксъдържащи
батерии
Електрически и
електронни
устройства
Оборудване,
съдържащо
Луминесцентни
и
флуоресцентни
лампи,
енергоспестява
щи и други
лампи,
съдържащи
живак
Смазочни и
моторни масла
-
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СЕЗОН „ПРОЛЕТ“
Проба 1
Дата д/м/г

Проба
3.4.2019
№ на камион
РК6266ВА

Община
1 Трън
Вид камион

Трън
Вид Отпадък
Хранителни
Хартия
Картон
Пластмаса
Текстил
Гума
Кожа
Градински
Дървесни
Стъкло
Метали
Инертни>4 см
Опасни
необходима разбивка
Други
необходима разбивка
Ситна Фракция<4см Общо
Опасни
Код на Отпадъка
Описание
20 01 27*
Бои
20 01 27*
Лакове
20 01 13*
Разтворители
20 01 27*
Грундове
20 01 27*
Лепила
20 01 27*
Смоли
20 01 27*
Мастила
20 01 29*
Перилни и почистващи
препарати
20 01 14*
Киселини
20 01 15*
Основи
20 01 19*
Препарати за
растителна защита и
борба с вредителите
20 01 17*
Фотографски
материали
16 01 13*
Спирачни течности
16 01 14*
Антифризни течности
20 01 31*
Лекарства с изтекъл
срок на годност
20 01 31*
Продукти, свързани с
грижи по домашни
любимци
20 01 21*
Живак, живачни
термометри, живачни
прекъсвачи, живачни
ампули от бойлери и
др
15 02 02*
Кърпи, парцали за
избърсване,
замърсени с опасни
препарати
15 02 02*
Предпазни средства –
ръкавици, маски,
филтри и др.,
използвани при
боядисване,
нанасянето на
покрития и почистване
20 01 37*
дървесина,
съдържаща опасни
вещества
15 01 10*
Празни опаковки от
лаково бояджийски
материали и покрития,
домакински
препарати и
химикали, обозначени
със символи за
опасност (пиктограми)
– картонени,
пластмасови,
стъклени, метални
20 01 33*
20 01 33*
20 01 33*
20 01 35*
20 01 23*

20 01 21*

20 01 26*
Общо
Вид Отпадък
Хигиенни
Композитни

Общо

Население Диапазон Население
3993
Вариопреса Мет. условия

Проба кг
8.00кг
7.00кг
7.00кг
10.00кг

Проба %
7%
6%
6%
9%

5.00кг

4%

7.00кг
5.00кг

6%
4%

67.00кг
116.00кг

58%
100%

Опасни кг

Опасни %

Други кг

Други %

Сезон
Общо Тегло Проба | kg
Общо Проби Зона | Наименование Зона
Пролет
116.00кг
1 няма зониране
Слънчево

Общо Зони
1

1

Зона население
3993

Оловни акумулаторни
батерии
Ni-Cd батерии
Живак-съдържащи
батерии
Електрически и
електронни устройства
Оборудване,
съдържащо хлорирани
и флуорирани
въглеводороди
Луминесцентни и
флуоресцентни
лампи,
енергоспестяващи и
други лампи,
съдържащи живак
Смазочни и моторни
масла
Други
-
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Обобщени данни – „Сезон Пролет“
Вид Отпадък

-

Зона

-

1

Население

-

3993

Хранителни
Хартия
Картон
Пластмаса
Текстил
Гума
Кожа
Градински
Дървесни
Стъкло
Метали
Инертни>4 см
Опасни
Други
Ситна Фракция<4см
Опасни
20 01 27*
20 01 27*
20 01 13*
20 01 27*
20 01 27*
20 01 27*
20 01 27*

Бои
Лакове
Разтворители
Грундове
Лепила
Смоли
Мастила
Перилни и
почистващи
препарати

20 01 29*
20 01 14*
20 01 15*

15 02 02*

Киселини
Основи
Препарати за
растителна
защита и борба
с вредителите
Фотографски
материали
Спирачни
течности
Антифризни
течности
Лекарства с
изтекъл срок на
годност
Продукти,
свързани с
грижи по
домашни
любимци
Живак, живачни
термометри,
живачни
прекъсвачи,
живачни ампули
от бойлери и др
Кърпи, парцали
за избърсване,
замърсени с
опасни
препарати

15 02 02*
20 01 37*

Предпазни
средства –
ръкавици,
маски, филтри и
др., използвани
при боядисване,
нанасянето на
покрития и
почистване
дървесина,
съдържаща

15 01 10*

Празни опаковки
от лаково
бояджийски
материали и
покрития,
домакински
препарати и
химикали,
обозначени със
символи за
опасност
(пиктограми) –
картонени,
пластмасови,
стъклени,
метални
Оловни

20 01 19*
20 01 17*
16 01 13*
16 01 14*

20 01 31*

20 01 31*

20 01 21*

20 01 33*
20 01 33*

20 01 33*

20 01 35*
20 01 23*

20 01 21*
20 01 26*
Други
Хигиенни
Композитни

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Средни Средни
Стойност Стойности
и
Зона 1
n/a

n/a

n/a

n/a

7%
6%
6%
9%

7%
6%
6%
9%

7%
6%
6%
9%

4%

4%

4%

6%
4%

6%
4%

6%
4%

58%

58%

58%

акумулаторни
Ni-Cd батерии
Живаксъдържащи
батерии
Електрически и
електронни
устройства
Оборудване,
съдържащо
Луминесцентни
и
флуоресцентни
лампи,
енергоспестява
щи и други
лампи,
съдържащи
живак
Смазочни и
моторни масла
-
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СЕЗОН „ЛЯТО“
Проба 1
Дата д/м/г
24.06.2019г.
№ на камион

Проба
РК6266ВА

Община
1 Трън
Вид камион

Трън
Вид Отпадък
Хранителни
Хартия
Картон
Пластмаса
Текстил
Гума
Кожа
Градински
Дървесни
Стъкло
Метали
Инертни>4 см
Опасни
необходима разбивка
Други
необходима разбивка
Ситна Фракция<4см Общо
Опасни
Код на Отпадъка
Описание
20 01 27*
Бои
20 01 27*
Лакове
20 01 13*
Разтворители
20 01 27*
Грундове
20 01 27*
Лепила
20 01 27*
Смоли
20 01 27*
Мастила
20 01 29*
Перилни и почистващи
препарати
20 01 14*
Киселини
20 01 15*
Основи
20 01 19*
Препарати за
растителна защита и
борба с вредителите
20 01 17*
Фотографски
материали
16 01 13*
Спирачни течности
16 01 14*
Антифризни течности
20 01 31*
Лекарства с изтекъл
срок на годност
20 01 31*
Продукти, свързани с
грижи по домашни
любимци
20 01 21*
Живак, живачни
термометри, живачни
прекъсвачи, живачни
ампули от бойлери и
др
15 02 02*
Кърпи, парцали за
избърсване,
замърсени с опасни
препарати
15 02 02*
Предпазни средства –
ръкавици, маски,
филтри и др.,
използвани при
боядисване,
нанасянето на
покрития и почистване
20 01 37*
дървесина,
съдържаща опасни
вещества
15 01 10*
Празни опаковки от
лаково бояджийски
материали и покрития,
домакински
препарати и
химикали, обозначени
със символи за
опасност (пиктограми)
– картонени,
пластмасови,
стъклени, метални
20 01 33*
20 01 33*
20 01 33*
20 01 35*
20 01 23*

20 01 21*

20 01 26*
Общо
Вид Отпадък
Хигиенни
Композитни

Общо

Население Диапазон Население
Сезон
3993 3000-25000
Лято
вариопреса Метеорологични условия

Проба кг
7.00кг
8.50кг
8.50кг
11.00кг

Проба %
6%
7%
7%
10%

6.00кг

5%

9.00кг
5.00кг

8%
4%

0.50кг

0%

60.00кг
115.50кг

52%
100%

Опасни кг

Общо Тегло Проба | kg
Общо Проби Зона | Наименование Зона
115.50кг
1 няма зониране
слънчево

Общо Зони
1

1

Зона население
3993

Опасни %

0.30кг

60%

0.20кг

40%

Оловни акумулаторни
батерии
Ni-Cd батерии
Живак-съдържащи
батерии
Електрически и
електронни устройства
Оборудване,
съдържащо хлорирани
и флуорирани
въглеводороди
Луминесцентни и
флуоресцентни
лампи,
енергоспестяващи и
други лампи,
съдържащи живак
Смазочни и моторни
масла
Други
-

0.50кг
Други кг

100%
Други %

-
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Обобщени данни – „Сезон Лято“
Вид Отпадък

-

Зона

-

1

Население

-

3993

Хранителни
Хартия
Картон
Пластмаса
Текстил
Гума
Кожа
Градински
Дървесни
Стъкло
Метали
Инертни>4 см
Опасни
Други
Ситна Фракция<4см
Опасни
20 01 27*
20 01 27*
20 01 13*
20 01 27*
20 01 27*
20 01 27*
20 01 27*

Бои
Лакове
Разтворители
Грундове
Лепила
Смоли
Мастила
Перилни и
почистващи
препарати

6%
7%
7%
10%

6%
7%
7%
10%

6%
7%
7%
10%

5%

5%

5%

8%
4%

8%
4%

8%
4%

20 01 29*
20 01 14*
20 01 15*

15 02 02*

Киселини
Основи
Препарати за
растителна
защита и борба
с вредителите
Фотографски
материали
Спирачни
течности
Антифризни
течности
Лекарства с
изтекъл срок на
годност
Продукти,
свързани с
грижи по
домашни
любимци
Живак, живачни
термометри,
живачни
прекъсвачи,
живачни ампули
от бойлери и др
Кърпи, парцали
за избърсване,
замърсени с
опасни
препарати

15 02 02*
20 01 37*

Предпазни
средства –
ръкавици,
маски, филтри и
др., използвани
при боядисване,
нанасянето на
покрития и
почистване
дървесина,
съдържаща

15 01 10*

Празни опаковки
от лаково
бояджийски
материали и
покрития,
домакински
препарати и
химикали,
обозначени със
символи за
опасност
(пиктограми) –
картонени,
пластмасови,
стъклени,
метални
Оловни

20 01 19*
20 01 17*
16 01 13*
16 01 14*

20 01 31*

20 01 31*

20 01 21*

20 01 33*
20 01 33*

20 01 33*

20 01 35*
20 01 23*

20 01 21*
20 01 26*
Други
Хигиенни
Композитни

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Средни Средни
Стойност Стойности
и
Зона 1
n/a

n/a

n/a

n/a

0%

0%

0%

52%

52%

52%

60%

60%

60%

40%

40%

40%

акумулаторни
Ni-Cd батерии
Живаксъдържащи
батерии
Електрически и
електронни
устройства
Оборудване,
съдържащо
Луминесцентни
и
флуоресцентни
лампи,
енергоспестява
щи и други
лампи,
съдържащи
живак
Смазочни и
моторни масла
-
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СЕЗОН „ЕСЕН“
Проба 1
Дата д/м/г
02.10.2019г.
№ на камион

Проба
РК6266ВА

Община
1 Трън
Вид камион

Трън
Вид Отпадък
Хранителни
Хартия
Картон
Пластмаса
Текстил
Гума
Кожа
Градински
Дървесни
Стъкло
Метали
Инертни>4 см
Опасни
необходима разбивка
Други
необходима разбивка
Ситна Фракция<4см Общо
Опасни
Код на Отпадъка
Описание
20 01 27*
Бои
20 01 27*
Лакове
20 01 13*
Разтворители
20 01 27*
Грундове
20 01 27*
Лепила
20 01 27*
Смоли
20 01 27*
Мастила
20 01 29*
Перилни и почистващи
препарати
20 01 14*
Киселини
20 01 15*
Основи
20 01 19*
Препарати за
растителна защита и
борба с вредителите
20 01 17*
Фотографски
материали
16 01 13*
Спирачни течности
16 01 14*
Антифризни течности
20 01 31*
Лекарства с изтекъл
срок на годност
20 01 31*
Продукти, свързани с
грижи по домашни
любимци
20 01 21*
Живак, живачни
термометри, живачни
прекъсвачи, живачни
ампули от бойлери и
др
15 02 02*
Кърпи, парцали за
избърсване,
замърсени с опасни
препарати
15 02 02*
Предпазни средства –
ръкавици, маски,
филтри и др.,
използвани при
боядисване,
нанасянето на
покрития и почистване
20 01 37*
дървесина,
съдържаща опасни
вещества
15 01 10*
Празни опаковки от
лаково бояджийски
материали и покрития,
домакински
препарати и
химикали, обозначени
със символи за
опасност (пиктограми)
– картонени,
пластмасови,
стъклени, метални
20 01 33*
20 01 33*
20 01 33*
20 01 35*
20 01 23*

20 01 21*

20 01 26*
Общо
Вид Отпадък
Хигиенни
Композитни

Общо

Население Диапазон Население
Сезон
3993 3000-25000
Есен
вариопреса Метеорологични условия

Проба кг
6.00кг
9.50кг
9.50кг
10.00кг

Проба %
5%
8%
8%
8%

9.00кг

7%

8.00кг
6.00кг

7%
5%

1.50кг
2.50кг
60.00кг
122.00кг

1%
2%
49%
100%

Опасни кг

Общо Тегло Проба | kg
Общо Проби Зона | Наименование Зона
122.00кг
1 няма зониране
дъждовно

Общо Зони
1

1

Зона население
3993

Опасни %

0.50кг

33%

0.10кг

7%

0.40кг

27%

0.50кг

33%

Оловни акумулаторни
батерии
Ni-Cd батерии
Живак-съдържащи
батерии
Електрически и
електронни устройства
Оборудване,
съдържащо хлорирани
и флуорирани
въглеводороди
Луминесцентни и
флуоресцентни
лампи,
енергоспестяващи и
други лампи,
съдържащи живак
Смазочни и моторни
масла
Други
-

1.50кг

100%

0.50кг
2.00кг

Други %
20%
80%

2.50кг

100%

Други кг
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Обобщени данни – „Сезон Есен“
Вид Отпадък

-

Зона

-

1

Население

-

3993

Хранителни
Хартия
Картон
Пластмаса
Текстил
Гума
Кожа
Градински
Дървесни
Стъкло
Метали
Инертни>4 см
Опасни
Други
Ситна Фракция<4см
Опасни
20 01 27*
20 01 27*
20 01 13*
20 01 27*
20 01 27*
20 01 27*
20 01 27*

Бои
Лакове
Разтворители
Грундове
Лепила
Смоли
Мастила
Перилни и
почистващи
препарати

20 01 29*
20 01 14*
20 01 15*

15 02 02*

Киселини
Основи
Препарати за
растителна
защита и борба
с вредителите
Фотографски
материали
Спирачни
течности
Антифризни
течности
Лекарства с
изтекъл срок на
годност
Продукти,
свързани с
грижи по
домашни
любимци
Живак, живачни
термометри,
живачни
прекъсвачи,
живачни ампули
от бойлери и др
Кърпи, парцали
за избърсване,
замърсени с
опасни
препарати

15 02 02*
20 01 37*

Предпазни
средства –
ръкавици,
маски, филтри и
др., използвани
при боядисване,
нанасянето на
покрития и
почистване
дървесина,
съдържаща

15 01 10*

Празни опаковки
от лаково
бояджийски
материали и
покрития,
домакински
препарати и
химикали,
обозначени със
символи за
опасност
(пиктограми) –
картонени,
пластмасови,
стъклени,
метални
Оловни

20 01 19*
20 01 17*
16 01 13*
16 01 14*

20 01 31*

20 01 31*

20 01 21*

20 01 33*
20 01 33*

20 01 33*

20 01 35*
20 01 23*

20 01 21*
20 01 26*
Други
Хигиенни
Композитни

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Средни Средни
Стойност Стойности
и
Зона 1
n/a

n/a

n/a

n/a

5%
8%
8%
8%

5%
8%
8%
8%

5%
8%
8%
8%

7%

7%

7%

7%
5%

7%
5%

7%
5%

1%
2%
49%

1%
2%
49%

1%
2%
49%

33%

33%

33%

7%

7%

7%

27%

27%

27%

33%

33%

33%

20%
80%

20%
80%

20%
80%

акумулаторни
Ni-Cd батерии
Живаксъдържащи
батерии
Електрически и
електронни
устройства
Оборудване,
съдържащо
Луминесцентни
и
флуоресцентни
лампи,
енергоспестява
щи и други
лампи,
съдържащи
живак
Смазочни и
моторни масла
-
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6. Обобщени данни
ЗОНА 1 ОБОБЩЕНИ
Вид Отпадък

-

Зона 1
Средногоди
шен %

Хранителни

-

7%

Хартия

-

6%

Картон

-

6%

Пластмаса

-

8%

Текстил

-

0%

Гума

-

0%

Кожа

-

0%

Градински

-

5%

Дървесни

-

0%

Стъкло

-

5%

Метали

-

4%

Инертни>4 см

-

2%

Опасни

-

0%

Други

-

1%

Ситна Фракция<4см

-

55%

Опасни

-

20 01 27*

Бои

0%

20 01 27*

Лакове

0%

20 01 13*

Разтворители

0%

20 01 27*

Грундове

0%

20 01 27*

Лепила

0%

20 01 27*

Смоли

0%

20 01 27*

0%

20 01 29*

Мастила
Перилни и
почистващи
препарати

20 01 14*

Киселини

0%

20 01 15*

Основи
Препарати за
растителна защита и
борба с
вредителите
Фотографски
материали

0%

Спирачни течности
Антифризни
течности
Лекарства с изтекъл
срок на годност
Продукти, свързани с
грижи по домашни
любимци

0%

20 01 19*
20 01 17*
16 01 13*
16 01 13*
20 01 31*

20 01 31*

20 01 21*

15 02 02*

15 02 02*

20 01 37*

15 01 10*

20 01 33*
20 01 33*

Живак, живачни
термометри,
живачни прекъсвачи,
живачни ампули от
бойлери и др
Кърпи, парцали за
избърсване,
замърсени с опасни
препарати
Предпазни средства
– ръкавици, маски,
филтри и др.,
използвани при
боядисване,
нанасянето на
покрития и
почистване
дървесина,
съдържаща опасни
вещества
Празни опаковки от
лаково бояджийски
материали и
покрития,
домакински
препарати и
химикали,
обозначени със
символи за
опасност
(пиктограми) –
картонени,
пластмасови,
стъклени, метални
Оловни
акумулаторни
батерии

47%

0%
0%

0%
3%

13%

0%

0%

0%

0%

37%

0%

20 01 26*
Други

Ni-Cd батерии
Живак-съдържащи
батерии
Електрически и
електронни
устройства
Оборудване,
съдържащо
хлорирани и
флуорирани
въглеводороди
Луминесцентни и
флуоресцентни
лампи,
енергоспестяващи и
други лампи,
съдържащи живак
Смазочни и моторни
масла
-

Хигиенни

-

60%

Композитни

-

40%

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

20 01 33*

20 01 35*

20 01 23*

20 01 21*

0%
0%

0%

0%

0%
0%
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ОБОБЩЕНИ ПО СЕЗОНИ
Вид Отпадък

-

Хранителни
Хартия
Картон
Пластмаса
Текстил
Гума
Кожа
Градински
Дървесни
Стъкло
Метали
Инертни>4 см
Опасни
Други
Ситна Фракция<4см
Опасни
20 01 27*
20 01 27*
20 01 13*
20 01 27*
20 01 27*
20 01 27*
20 01 27*

Бои
Лакове
Разтворители
Грундове
Лепила
Смоли
Мастила
Перилни и
почистващи
препарати

20 01 29*
20 01 14*
20 01 15*

15 02 02*

Киселини
Основи
Препарати за
растителна
защита и борба
с вредителите
Фотографски
материали
Спирачни
течности
Антифризни
течности
Лекарства с
изтекъл срок на
годност
Продукти,
свързани с
грижи по
домашни
любимци
Живак, живачни
термометри,
живачни
прекъсвачи,
живачни ампули
от бойлери и др
Кърпи, парцали
за избърсване,
замърсени с
опасни
препарати

15 02 02*
20 01 37*

Предпазни
средства –
ръкавици,
маски, филтри и
др., използвани
при боядисване,
нанасянето на
покрития и
почистване
дървесина,
съдържаща

15 01 10*

Празни опаковки
от лаково
бояджийски
материали и
покрития,
домакински
препарати и
химикали,
обозначени със
символи за
опасност
(пиктограми) –
картонени,
пластмасови,
стъклени,
метални
Оловни

20 01 19*
20 01 17*
16 01 13*
16 01 13*

20 01 31*

20 01 31*

20 01 21*

20 01 33*
20 01 33*

20 01 33*

20 01 35*
20 01 23*

20 01 21*
20 01 26*
Други
Хигиенни
Композитни

Средни Стойности %
Пролет
7%
6%
6%
9%

Средни Стойности % Лято Средни Стойности %
Есен
6%
7%
7%
10%

Средни Стойности %
Зима

Средногодишен Процент

5%
8%
8%
8%

11%
5%
5%
4%

7%
6%
6%
8%

3%
2%
1%
1%
9%

5%
0%
5%
4%
2%
0%
1%
55%

4%

5%

7%

6%
4%

8%
4%

7%
5%

0%
58%

52%

1%
2%
49%

60%

33%

47%

7%

3%

27%

13%

33%

37%

40%

1%
59%

акумулаторни
Ni-Cd батерии
Живаксъдържащи
батерии
Електрически и
електронни
устройства
Оборудване,
съдържащо
Луминесцентни
и
флуоресцентни
лампи,
енергоспестява
щи и други
лампи,
съдържащи
живак
Смазочни и
моторни масла
-

20%
80%

100%

60%
40%
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РАЗДЕЛНО СЪБРАН
Разделно Събран
Отпадък на година
т/год

-

Хранителни
Хартия
Картон
Пластмаса
Текстил
Гума
Кожа
Градински
Дървесни
Стъкло
Метали
Инертни>4 см
Опасни
Други
Ситна Фракция<4см
Опасни
20 01 27*
20 01 27*
20 01 13*
20 01 27*
20 01 27*
20 01 27*
20 01 27*

Бои
Лакове
Разтворители
Грундове
Лепила
Смоли
Мастила
Перилни и почистващи
препарати
Киселини
Основи
Препарати за растителна
защита и борба с
вредителите
Фотографски материали
Спирачни течности
Антифризни течности
Лекарства с изтекъл срок на
годност
Продукти, свързани с грижи
по домашни любимци

20 01 29*
20 01 14*
20 01 15*

20 01 19*
20 01 17*
16 01 13*
16 01 13*
20 01 31*
20 01 31*

20 01 21*

15 02 02*

15 02 02*
20 01 37*

15 01 10*
20 01 33*
20 01 33*
20 01 33*
20 01 35*

20 01 23*

20 01 21*
20 01 26*
Други
Хигиенни
Композитни

системата за
разделно събиране
на масово
разпространени
отпадъци

0.00т

2. Собствени общински
системи за разделното
събиране на битови
отпадъци на
територията на
общината най-малко
за следните отпадъчни
материали: хартия и
картон, метали,
пластмаси и стъкло
0.00т

Действащи на
територията на
общината системи за
разделно събиране на
опасни битови отпадъци,
извън обхвата на
наредбите по чл. 13, ал. 1
и предаването им за
оползотворяване и
обезвреждане

Предадени отпадъци
на площадки за
изкупуване или
безвъзмездно
предаване на
разделно събрани
отпадъци

Разделно
събрани
отпадъци в
пунктовете за
вторични
суровини

Разделно
събрани
биразградим
и отпадъци

0.00т

Разделно събрани
отпадъци от
пластмаси, стъкло,
хартия и картон, в
изпълнение на чл.33
ал.2 и ал.4 от ЗУО

0.00т

Общо

0.00т

908.05т

0.00т

0.00т
0.00т
0.00т
0.00т
0.00т
0.00т
0.00т
908.05т
0.00т
0.00т
0.00т
0.00т
0.00т
0.00т
0.00т
0.00т
0.00т
0.00т
0.00т
0.00т
0.00т
0.00т
0.00т
0.00т
0.00т

0.00т
0.00т
0.00т
0.00т
0.00т
0.00т

Живак, живачни термометри,
живачни прекъсвачи, живачни
ампули от бойлери и др
Кърпи, парцали за
избърсване, замърсени с
опасни препарати
Предпазни средства –
ръкавици, маски, филтри и
др., използвани при
боядисване, нанасянето на
покрития и почистване
дървесина, съдържаща
опасни вещества
Празни опаковки от лаково
бояджийски материали и
покрития, домакински
препарати и химикали,
обозначени със символи за
опасност (пиктограми) –
картонени, пластмасови,
стъклени, метални
Оловни акумулаторни
батерии
Ni-Cd батерии
Живак-съдържащи батерии
Електрически и електронни
устройства
Оборудване, съдържащо
хлорирани и флуорирани
въглеводороди
Луминесцентни и
флуоресцентни лампи,
енергоспестяващи и други
лампи, съдържащи живак
Смазочни и моторни масла
-

0.00т

0.00т

0.00т
0.00т

0.00т
0.00т
0.00т
0.00т
0.00т

0.00т

0.00т
0.00т
0.00т
0.00т
0.00т
0.00т
0.00т
0.00т
0.00т
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СМЕСЕН И РАЗДЕЛНО СЪБРАН

Количество смесен отпадък на година т/год
Население на общината
Вид Отпадък

-

Хранителни
Хартия
Картон
Пластмаса
Текстил
Гума
Кожа
Градински
Дървесни
Стъкло
Метали
Инертни>4 см
Опасни
Други
Ситна Фракция<4см
Общо
Опасни
20 01 27*
20 01 27*
20 01 13*
20 01 27*
20 01 27*
20 01 27*
20 01 27*
20 01 29*
20 01 14*
20 01 15*
20 01 19*
20 01 17*
16 01 13*
16 01 13*
20 01 31*
20 01 31*
20 01 21*
15 02 02*
15 02 02*
20 01 37*
15 01 10*
20 01 33*
20 01 33*
20 01 33*
20 01 35*
20 01 23*
20 01 21*
20 01 26*
Общо
Други
Хигиенни
Композитни

-

Общо

1 071.60т
3993

Количество смесен
Разделно Събран Отпадък Общ Отпадък на
Общ Отпадък
отпадък на година т/год
на година т/год
Година т/год
на Година %
77.18т
0.00т
77.18т
3.90%
68.83т
0.00т
68.83т
3.48%
137.67т
0.00т
137.67т
6.95%
68.83т
0.00т
68.83т
3.48%
81.32т
0.00т
81.32т
4.11%
0.00т
0.00т
0.00т
0.00%
0.00т
0.00т
0.00т
0.00%
0.00т
0.00т
0.00т
0.00%
53.29т
908.05т
961.34т
48.56%
4.84т
0.00т
4.84т
0.24%
57.30т
0.00т
57.30т
2.89%
39.01т
0.00т
39.01т
1.97%
24.18т
0.00т
24.18т
1.22%
4.45т
0.00т
4.45т
0.22%
8.18т
0.00т
8.18т
0.41%
584.19т
0.00т
584.19т
29.51%
1 071.60т
908.05т
1 979.65т
100.00%

Бои
0.00т
0.00т
0.00т
0.00%
Лакове
0.00т
0.00т
0.00т
0.00%
Разтворители
0.00т
0.00т
0.00т
0.00%
Грундове
0.00т
0.00т
0.00т
0.00%
Лепила
0.00т
0.00т
0.00т
0.00%
Смоли
0.00т
0.00т
0.00т
0.00%
Мастила
0.00т
0.00т
0.00т
0.00%
Перилни и почистващи препарати
2.08т
0.00т
2.08т
0.10%
Киселини
0.00т
0.00т
0.00т
0.00%
Основи
0.00т
0.00т
0.00т
0.00%
Препарати за растителна защита и борба с вредителите
0.00т
0.00т
0.00т
0.00%
Фотографски материали
0.00т
0.00т
0.00т
0.00%
Спирачни течности
0.00т
0.00т
0.00т
0.00%
Антифризни течности
0.00т
0.00т
0.00т
0.00%
Лекарства с изтекъл срок на годност
0.15т
0.00т
0.15т
0.01%
Продукти, свързани с грижи по домашни любимци
0.59т
0.00т
0.59т
0.03%
Живак, живачни термометри, живачни прекъсвачи,
0.00т живачни ампули от бойлери
0.00т и др
0.00т
0.00%
Кърпи, парцали за избърсване, замърсени с опасни
0.00т препарати
0.00т
0.00т
0.00%
Предпазни средства – ръкавици, маски, филтри
0.00т
и др., използвани при боядисване,
0.00т
нанасянето на
0.00т
покрития и почистване
0.00%
дървесина, съдържаща опасни вещества
0.00т
0.00т
0.00т
0.00%
Празни опаковки от лаково бояджийски материали
1.63т и покрития, домакински
0.00т
препарати и химикали,
1.63тобозначени0.08%
със символ
Оловни акумулаторни батерии
0.00т
0.00т
0.00т
0.00%
Ni-Cd батерии
0.00т
0.00т
0.00т
0.00%
Живак-съдържащи батерии
0.00т
0.00т
0.00т
0.00%
Електрически и електронни устройства
0.00т
0.00т
0.00т
0.00%
Оборудване, съдържащо хлорирани и флуорирани
0.00т въглеводороди
0.00т
0.00т
0.00%
Луминесцентни и флуоресцентни лампи, енергоспестяващи
0.00т
и други лампи,
0.00т
съдържащи живак 0.00т
0.00%
Смазочни и моторни масла
0.00т
0.00т
0.00т
0.00%
4.45т
0.00т
4.45т
0.22%
4.91т
0.00т
4.91т
0.25%
3.27т
0.00т
3.27т
0.17%
0.00т
0.00т
0.00т
0.00%
0.00т
0.00т
0.00т
0.00%
0.00т
0.00т
0.00т
0.00%
0.00т
0.00т
0.00т
0.00%
0.00т
0.00т
0.00т
0.00%
8.18т
0.00т
8.18т
0.41%
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НОРМА НА НАТРУПВАНЕ
НН по отчетни данни

С Разделно
Събрани

Количество отпадъци (кг)
Население
НН

Без Разделно
Събрани

1071598
3993
268.369146

1071598
3993
268.369146

ИЗВОДИ
ИЗВОДИ
Фракции с най-висок
средногодишен процент
Фракции с най-нисък
средногодишен процент
Фракции с най-изразена сезонна
флуктуация
Фракции с най-слаба сезонна
флуктуация

Ситна
Фракция<4см

Пластмаса Хранителни

Текстил
Ситна
Фракция<4см

Опасни

Дървесни

Други

Инертни>4 см

Стъкло

Хранителни

Текстил

Опасни

Дървесни

Други

Градински
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