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1. Въведение  
Настоящата общинска програма за управление на дейностите по отпадъците е 
разработена в съответствие действащото законодателство и по-специално чл. 52 от 
Законът за управление на отпадъците и отразява предприетите действия от общинската 
администрация свързани с задълженията и по управление на дейностите по отпадъците. 
Периодът на действие на програмата е до 2015 г. След осъществената проверка от 
контролните органи на МОСВ общинската програма е съобразена с оказаните 
предписания.  
 

1.1. Обхват на програмата  
Програмата обхваща територията на община Самуил и е за периода януари 2014 г. – 
декември 2015 г. Програмата обхваща дейностите по събиране, извозване, съхранение и 
обезвреждане на битовите, строителните, производствените и опасните отпадъци на 
територията на общината.  
 

1.2. Цели 
Основната цел на настоящата програма е да допринесе за изпълнение на задълженията 
на Република България като страна членка на ЕС във връзка с изискванията за 
интегрирано управление на отпадъците, произтичащи от Директива 2008/98/ЕО 
(отменящи Директиви 75/442/ЕИО и 2006/12/ЕС), и Директива 1999/31/ЕИО относно 
депониране на отпадъци и по-точно намаляване на замърсяването на околната среда и 
повишаване на ефективността на използване на ресурсите.  
Програмата цели да допринесе за устойчивото развитие на общината чрез установяване 
на интегрирана рамка за управление на отпадъците, която да доведе до:  

− Изпълнение на нормативните изисквания съобразно йерархията в управлението 
на отпадъците: предотвратяване образуването на отпадъци, повторна употреба, 
рециклиране и оползотворяване на отпадъците и окончателното им обезвреждане.  

− Ограничаване и намаляване на въздействието върху околната среда, причинено 
от образуваните отпадъци;  

− Подобряване на ефективността на използването на ресурсите;  
− Отговорност на замърсителите. Тя се изразява чрез следните подцели 

формулирани в съответствие с Националната политика по управление на отпадъците и 
изискванията на Закона за управление на отпадъците:  

� Обхващане на всички населени места, обекти и територии в системата за 
събиране на отпадъците и усъвършенстване на системата за централизирано събиране, 
извозване и депониране на генерираните отпадъци в регионалното депо в град Разград; 

� Намаляване или ограничаване на образуването на отпадъци, както и на 
степента на тяхната опасност чрез постепенно въвеждане на  системата за разделно 
събиране на територията на цялата община; 

� Екологосъобразно обезвреждане и повишаване на екологичната култура на 
населението от всички населени места от Общината във връзка с отпадъците;  

� Ликвидиране на нерегламентираните сметища;  
�  Упражняване на ефективен контрол върху системата за събиране, извозване 

и третиране на генерираните отпадъци.  
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Във връзка с посочената обща цел на програмата, конкретните социално-икономически 
цели от реализацията на Регионалната система за управление на отпадъците могат да 
бъдат систематизирани по следния начин:  

− Въвеждане на обществено справедливи принципи за финансиране на дейностите 
по управление на отпадъците – принципи „замърсителят плаща”, „ отговорност на 
производителя” и „участие на обществеността в процеса на вземане на решения”; 

− Постигане на изискванията за устойчивост на системата за управление на 
отпадъците; 

− Постигане на принципа на поносимост на инвестицията, която чрез реализацията 
си постига програмните цели при поносима тежест за обществото за дългия период на 
реализация на системата в пълнота и за правилната експлоатация и опериране на 
съоръженията от нея; 

− Изпълнение на критериите за екологични стандарти на околната среда и 
безопасност за общественото здраве; 

− Подобряване на условията за социално-икономическо развитие в региона 
свързано преди всичко с подобрена околната среда – екологично земеделие и 
животновъдство, еко туризъм в различни разновидности – организиран, индивидуален, 
селски, природен, исторически и други; 

− Подобряване на показателите на компонентите на околната среда – вода – 
подземни и повърхностни, въздух, почви; 
Предотвратяване възникването на нови нерегламентирани сметища на територията на 
общината.  
 

1.3. Принципи на програмата  
Основните принципи, които ще бъдат спазени при реализиране на програмата за 
управление на отпадъците, се свеждат до:  

− Установяване на точните количества на генерираните битови отпадъци в 
различните селища с оглед избягване препълване на съдовете за отпадъците, 
оптимизиране на графика по извозване на отпадъците и ефективно използване на 
извозващите отпадъците коли;  

− Непрекъснато следене за движението на генерираните отпадъци от мястото на 
тяхното формиране, събиране, извозване до регионалното депо;  

− Контрол и отчетност за изпълняваните мероприятия по управление на 
отпадъците на територията на Общината;  

− Въвеждане на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки на и 
повишаване на екологичната култура на населението;  

− Разработване на програма за организиране ,депониране и преработка и 
последващо използване на животинската тор в рамките на общината ,отделните селища 
и стопанства. 
Развитието на европейското законодателство в областта на отпадъците развива и 
затвърдява следните основни принципи, които са залегнали във всички нормативни 
актове на ниво Европейска общност:  

− Йерархия на отпадъците  
Йерархията на управлението на отпадъците е определена в Рамковите директиви за 
отпадъци и въведена в българския закон за управление на отпадъците (ЗУО) – чл. 4, ал. 
1 от ЗУО.  
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Йерархията на отпадъците е принцип, залегнал изначално в европейското 
законодателство, потвърден за пореден път в Директива 2008/98 и изцяло 
възпроизведен в националното ни законодателство, както следва: 

 
 

− Устойчиво развитие;  
− Принцип на предпазването;  
− Принцип на самодостатъчност; 
− Принцип на близост;  
− Най-добри налични техники (НДНТ);  
− „Замърсителят плаща” и поносимост;  
− Други. 

ЗУО и НПУДО насърчават управлението на отпадъците на регионален принцип. 
Общините, които изграждат или ползват общо регионално депо или съоръжение за 
третиране с регионален характер, учредяват регионални сдружения - юридически лица, 
или сключват споразумение помежду си с цел управление на отпадъците на регионален 
принцип в съответствие с регионите, определени в НПУДО. 
Регионалното сдружение на общини за управление на отпадъците осъществява 
дейността си при спазване на:  

1. Йерархия на управление на отпадъците;  
2. Принципа за равнопоставеност;  
3. Принципа на свободно сдружаване и взаимен интерес на общините, като не 

могат да се запазват привилегии за учредителите.  
4. Принципа на прозрачност и отговорност.  

Общинският съвет приема решение за учредяване и участие на общината в 
сдружението или за сключване в споразумение между общините. Регионалното 
сдружение разработва регионална програма за управление на дейностите по 
отпадъците.  
Общините се споразумяват по ключови въпроси, свързани с управление на дейностите 
по отпадъците и могат да делегират някои специфични правомощия за вземане на 
решения на Регионалното сдружение на общини за управление на отпадъците. То се 
създава с цел да се оптимизират разходите по предлаганите услуги за събиране, 
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транспортиране, предварително третиране и обезвреждане на отпадъците. Общините си 
сътрудничат при осъществяването на дейностите, като съблюдават разходите да са 
поносими за всички членове.  
Прилагането на методите за предварително третиране на отпадъците, преди 

тяхното депониране трябва да постигнат следните цели:  
� Намаляване количеството на отпадъците, подлежащи на депониране;  
� Намаляване на опасните свойства на отпадъците;  
� Намаляване на риска за човешкото здраве или ограничаване на вредното 

въздействие върху околната среда, причинени от депонирането на отпадъците през 
целия жизнен цикъл на депото.  

� Повишаване на ефективността на цялостната Регионална система за управление 
на отпадъците, чрез намаление на разходите за депониране на отпадъците в депото  

� Подготовка на част от отпадъците за последващи операции и оползотворяването 
им с различни технологии  

� Удължаване на продължителността на използване на депото като основно 
съоръжение на регионалната система за управление на отпадъците при процесите на 
намаляване на количеството на депонираните отпадъци.  
 

1.4. Нормативна уредба 
С отношение към управлението на отпадъците и в частност общинските програми за 
управление на отпадъците е:   
 
ЗАКОНИ 

− Закон за опазване на околната среда обн. ДВ, бр.91/25.09.2002 г.;  
− Закон за управление на отпадъците обн. ДВ, бр.53/13.07.2012 г.  
− Закон за ратификация на Базелската конвенция за контрол на трансграничния 

превоз на опасни отпадъци и тяхното третиране  
 
НАРЕДБИ 

− Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и 
опасни отпадъци (приета с ПМС № 53 от 1999 г., ДВ, бр.29/1999 г.); 

− Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн. ДВ, бр.85/06.11.2012 г.); 
− Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отпадъците от 

производството на титанов диоксид (приета с ПМС No 87 от 30.04.2004 г., обн. ДВ, бр. 
39/12.05.2004); 

− Наредба № 3 за класификация на отпадъците (издадена от министъра на 
околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 44 от 
25.05.2004 г.); 

− Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на 
инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (обн. ДВ, бр. 
36 от 2013 г.); 

− Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 
разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (издадена от министъра на 
околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, 
министъра на земеделието и горите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 81 
от 17.09.2004 г.); 
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− Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на 
депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 
отпадъци (издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 83 от 
24.09.2004 г.); 

− Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя 
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри 
(обн., ДВ, бр. 10 от 05.02.2013 г.); 

− Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (Приета с ПМС 
№ 11 от 15.01.2013 г.,обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г.); 

− Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на 
отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (Приета с ПМС № 339 от 14.12.2004 
г., обн., ДВ, бр. 112 от 23.12.2004 г.); 

− Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 
акумулатори (приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.); 

− Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС 
№ 352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.); 

− Наредба за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, 
съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за 
третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили 
(приета с ПМС № 50 от 9.03.2006 г., обн., ДВ, бр. 24 от 21.03.2006 г.); 

− Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване 
(приета с ПМС № 355 от 28.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.); 

− Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за 
продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци 
(приета с ПМС № 120 от 30.05.2008 г., обн., ДВ, бр. 53 от 10.06.2008 г., изм. и доп., бр. 
5 от 20.01.2009 г., в сила от 20.01.2009 г., изм., бр. 45 от 16.06.2009 г., бр. 69 от 
3.09.2010 г., изм., бр. 85 от 29.10.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм. и доп., бр. 29 от 
8.04.2011 г., бр. 47 от 22.06.2012 г., в сила от 22.06.2012 г., изм., бр. 75 от 2.10.2012 г., в 
сила от 1.10.2012 г.; изм. с Решение № 9028 от 22.06.2012 г. на ВАС на РБ - бр. 87 от 
9.11.2012 г.); 

− Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (Приета с 
ПМС № 221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012 г.) Наредба № 14 от 
15.11.2010 г. за реда и начина за изчисляване на размера на отчисленията и разходване 
на събраните средства за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на 
площадките на депата за отпадъци(обн., ДВ, бр. 93 от 26.11.2010 г.); 

− Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция 
или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при 
трансграничен превоз на отпадъци (Приета с ПМС № 76 от 31.03.2011 г., обн. ДВ. бр.29 
от 08.04.2011 г.); 

− Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали, (приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 
г., в сила от 13.11.2012 г.). 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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− Постановление № 209 на МС от 20 август 2009 г. за осигуряване на 
финансиране за изграждането на регионални системи за управление на битовите 
отпадъци, на регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите 
отпадъци и за закриването на общински депа за битови отпадъци (обн., ДВ, бр. 68 от 
25.08.2009 г.); 

− Постановление № 207 на МС от 16.09.2010 г. за определяне на размера и реда 
за отчисленията по чл. 71е от Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 75 от 
24.09.2010 г.); 

− Постановление № 115 от 15 юни 2012 г. за изменение и допълнение на 
Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за 
продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, 
приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 
2008 г.; изм. и доп., бр. 5 и 45 от 2009 г., бр. 69 и 85 от 2010 г. и бр. 29 от 2011 г.) 
 

2. Обща характеристика на общината 
 

2.1. Географска характеристика  
Община Самуил е разположена в 
североизточната част на Република 
България, върху площ от 250,133 
км2, от които 177.35 км2 са 
обработваеми площи. Съгласно 
административно – териториалното 
делене на страната общината заема 
източната част на област Разград. 
Релефът е разнообразен – на места 
равнинен, на други с преобладаващ 
хълмист характер. Не предпазва 
нахлуването на въздушни маси. 
Равнинният характер на релефа е 
предпоставка за интензивно 
земеделие, изграждане на качествена 
комуникационна мрежа и другите 
съоръжения за населените места. 
Общинският център – с. Самуил е 
разположен върху Самуиловите 
възвишения, с височина 500 м. над 
морското равнище.  

През административния център на общината минава важна ЖП артерия – най – старата 
ж.п. линия в България „Русе – Варна”. Това е линия с важно стратегическо значение 
както за Североизточна България така и за страната като цяло. Тя осигурява 
придвижването на туристическия човекопоток от Европа до нашето Черноморие.  
Съгласно административно териториалното делене на страната общината заема 
източната част на област Разград. На изток граничи с общините Хитрино и Венец от 
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област Шумен, на северозапад с община Исперих, на запад с община Разград, на юг с 
община Лозница. 
 

2.1.1. Климат  
Европейско-континенталната климатична област обхваща Северна и Средна България 
(без Черноморието), заедно с прилежащите им планини. Тя е в най-тясна връзка с 
източноевропейските райони и същевременно е отдалечена от Средиземно море и не се 
чувства осезателно смекчаващото климатично влияние на последното. Поради това 
климатът в тази област носи типичните белези на източноевропейския климат: 
сравнително студена за съответната географска ширина зима и относително горещо 
лято, като средната годишна амплитуда на температурата е предимно между 23 и 24ºС, 
а на места достига до 25ºС. Максимумът на валежите е през лятото, а минимумът през 
зимата, като амплитудата в годишния ход на валежите (разликата между лятната и 
зимната им сума) достига до 15-25% от годишната им сума. 
Главно по направление север – юг в европейско континенталната област се забелязват 
редица изменения в климатичните условия. Това обуславя разделянето и на две 
подобласти: умерено континентална и преходно континентална. 
 

2.1.2. Води  
Долинната мрежа на реките на Разградско – Самуилската подутина има радиално 
устройство. Морфологията на речните долини, врязани в миоценски варовици и пясъци 
се отличава съществено от морфологията на долините, врязани в плиоценските и 
льосови наслаги. Високите части на склоновете са заети от структурни стъпала, а върху 
по-ниските са развити речни тераси. 
Водните ресурси в района включват плитко-залягащи води. Водите от Самуиловските 
височини се вливат в 6 язовира. Всички водоеми освен за рибовъдство могат ефективно 
да се използват за напояване. 
 

Водоеми 
Полезен обем 

/м3/ 
Собственост 

Форма на 
стопанисване 

„Желязковец“ 1,400,000 
„Напоителни 
системи“ ЕАД – гр. 
Търговище 

Частна собственост 

„Голям извор“ 9,000 Общинска 
Концесия /изтича 
април 2014 г./ 

„Хърсово“ 427,000 Общинска Общинска 

„Кара Михал“ 1,000,000 Общинска Концесия 

„Владимировци“ 300,000 Общинска Общинска 

„Богданци“ 540,000 Общинска 
Предстои нова 
концесия 
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Всички населени места на територията на общината са водоснабдени с питейна вода. 
Близо 70% се консумира от населението, следващите по големина консуматори са 
промишлеността и услугите. Закупена е нова водопроводна мрежа с добро 
експлоатационно състояние. 
 

2.1.3. Въздух 
От метеорологичните параметри, влияещи върху нивото на замърсяване на приземния 
слой с аерозоли и газообразни вредни вещества, особено голяма роля имат: 
температурата на въздуха, неговата влажност, скорост, посока на вятъра, 
интензивността на турбулентния обем и др. 
Територията на общината попада в умерено-континенталната подобласт на 
Европейската климатична област. Характерни за тази област е средна скорост на вятъра 
1-2 м./сек. и високи валежни суми, които осигуряват добро разсейване и самоочистване 
на атмосферния въздух. 
Качеството на въздуха е последица от комбинираното действие на много и 
разнообразни фактори. Нивото на замърсяване на въздуха се определя както от 
количеството емисии от различните източници, така и от характера на разсейване на 
въздуха. 
В територията на община Самуил няма големи промишлени замърсители и може да се 
каже, че районът е екологично чист. Частичното замърсяване  на въздуха се дължи 
предимно на битови източници, прах и дим от изгаряне на битови изгаряния, 
остарелият и увеличен по количество автомобилен парк. 
 

2.2. Административно-териториална характеристика  
Административно – териториалното делене на община Самуил включва 14 населени 
места, както следва: с. Богданци, с. Богомилци, с. Владимировци, с. Голям извор, с. 
Голяма вода, с. Желязковец, с. Здравец, с. Кара Михал, с. Кривица, с. Ножарово, с. 
Пчелина, с. Самуил, с. Хума, с. Хърсово. Общо населените места и другите 
урбанизирани територии заемат площ от 14 410 дка. 
 

2.3. Социално-демографска характеристика  
Община Самуил по НБД (национална база данни) към 24.03.2014 г., наброява 11 670 
жители. В състава и влизат три етнически групи 82% турци, 12% българи и 4% роми, 
други 2% които не се самоопределят като етнос.  Разпределението по населени места е 
дадено на Таблица 1. 
 

Таблица 1. Население на община Самуил 

№ Населено място Брой 
жители 

Брой 
домакинства 

 1. с. Богданци   715 238 
 2. с. Богомилци  523 174 
 3. с. Владимировци 1,798 599 
 4. с. Голям извор  387 129 
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3. Съществуващо състояние и практики по управление на 
отпадъците 
 

3.1. Генерирани отпадъци по видове и източници 
 
Твърди битови отпадъци 2012 2013 
Предадени от община Самуил смесени твърди 
битови отпадъци в Регионално депо за неопасни 
отпадъци – гр. Разград.  

1,389.640 т. 1,269.500 т. 

 
Опасни отпадъци 
с. Владимировци (регламентиран склад) 22,000 

 
Данните са от  ПРОТОКОЛИТЕ за количествата приети и обезвредени отпадъци на 
Регионално депо за не опасни отпадъци град Разград. 
Средното превозно разстояние за извозване на ТБО до Регионалното депо за неопасни 
отпадъци - гр. Разград е: 

− Богданци – 36,2 км. 
− Богомилци – 26,2 км. 
− Владимировци – 40,1 км. 
− Голям извор – 28,6 км. 
− Голяма вода – 34,4 км. 
− Желязковец – 23,1 км. 
− Здравец – 45,1 км. 
− Кара Михал – 38,5 км. 
− Кривица – 26,7 км. 
− Ножарово – 38,6 км. 
− Пчелина – 50,0 км. 
− Самуил – 23,7 км. 
− Хума – 28,7 км. 
− Хърсово – 29,1 км.  

 

 5. с. Голяма вода  472 157 
 6. с. Желязковец  1,159 386 
 7. с. Здравец  557 185 
 8. с. Кара Михал  53 17 
 9. с. Кривица   546 182 
10. с. Ножарово  847 282 
11. с. Пчелина  487 162 
12. с. Самуил  2,565 855 
13. с. Хума  453 151 
14. с. Хърсово  564 188 

ОБЩО:  11,126 3,705 
Източник: Национален статистически институт, 2014 г. 
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3.2. Проблемни територии и обекти, степен на замърсяване и увреждане 
На територията на общината няма регистрирани територии замърсени от промишлени 
отпадъци. Един от главните проблеми на околната среда на територията на общината е 
изхвърлянето на битовите отпадъци на нерегламентираните места и с това създаването 
на незаконни нерегламентирани замърсени с отпадъци площи. Такива замърсени с 
отпадъци площи  има както в близост до селата, така и до Самуил. Те се образуват от 
изхвърлената оборска тор и други битови отпадъци. 
Употребата на торове и пестициди е в границите на нормативите. Важен проблем е 
събирането и безопасното съхраняване на залежали негодни за употреба пестициди и 
такива с неизвестен произход, тъй като тези торове са безнадзорни, не се стопанисват 
правилно и съществува опасност от натравяне на хора и животни. В условията на 
пазарна икономика тяхното съхранение изисква помещения, както и определени 
условия за съхранение (например обезопасеност срещу кражби и замърсявания, 
вентилация). През последните години бързата и навременна доставка на пестициди 
спестява средства и грижи от страна на частните стопани. 
На територията на общината се образуват различни видове отпадъци, като категорично 
преобладава делът на битовите и селскостопанските отпадъци. Мотивиращи фактори 
при тяхното генериране и натрупване се явяват разположението на населението като 
функция при образуването на ТБО. Процентното участие на производствените 
отпадъци е незначително, но много сериозен е проблемът с депонирането и третирането 
на различни видове опасни отпадъци. 
Натрупването на големи количества биоразградими битови отпадъци, подлежащи на 
депониране се явява основен проблем при управление на битовите отпадъци в 
общината, защото към настоящият момент не е решен въпроса с тяхното 
оползотворяване. Както в повечето малки селища в страната, така и в тези от състава на 
община Самуил отпадъците се изхвърлят на неконтролирани места, които са в близост 
до селата. Много често недобросъвестни хора изхвърлят отпадъците от домакинствата 
си и на съвсем неподходящи места – скрити от собствения им поглед, но видими за 
останалите хора и гостите на общината. Често плевелите и сухата шума от 
домакинствата се изгарят. По този начин се замърсява атмосферния въздух, 
предизвикват се дори пожари. Основната част от населението на община Самуил е 
ангажирано в отглеждането на селскостопански животни. Практика е боклукът от 
животните, да се трупа на определени места. По този начин освен, че се отделят 
неприятни миризми се замърсяват подпочвените води и почвата. Необходимо е да мине 
достатъчно дълго време / най-малко 1 година / за да угние торът и да стане годен за 
използване в градината. Освен това депонираната биомаса заема много място на 
депото, като значително намалява капацитетните му възможности. При анаеробните 
условия на съществуващото сметище се отделя биогаз-метан, който е газ, 
предизвикващ глобалното изменение на климата. 
 

3.3. Начин на третиране, съоръжения, местонахождение, обхванато 
население от организираното сметосъбиране. 
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Общия брой на населението в общински център с. Самуил е 11,680 души, броят на 
населението получаващо услугата сметосъбиране и сметоизвозване е 3,892 души.  
         Община Самуил има организирано сметосъбиране и сметоизвозване на твърди 
битови отпадъци от 14-те села с автомобил-сметосъбирачна машина „ISUZU NQR“, ДК 
№ РР0569АН. Доставка на 1 (един) бройсметоизвозваща машина с общ полезен обем 5 
м3. 
 
Брой контейнери – 418 бр. тип „Бобър“ 1,1 м3. 

Брой кофи за смет – 377 бр. тип „Мева“ 110 L.         
 
На 12 юли 2013 г.,  община Самуил се придоби с още една машина за усъвършенстване 
на системата за организирано събиране и транспортиране  на твърди битови отпадъци 
от населените места в община Самуил. Марка : ФОРД, модел: КАРГО 2526, DC с рама: 
№ NM0LKXTP6LDM91358, Двигател № DM91358. Товароносимост 17 605 кг. 
На територията на община Самуил ежеседмично се извършват с определен график 
дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, но по-
някога се констатира изхвърляне на отпадъци извън съдовете за ТБО, през зимните 
месеци се изхвърля неизгасена сгурия в контейнерите, което предизвиква запалването 
им и много бързото им изхабяване. Поради недостиг на съдове за смет гражданите 
извозват отпадъците самостоятелно, което води до образуването на замърсени с 
отпадъци площи в покрайнините на селата. 
Поддържането на приветлив вид на населените места изисква редовно почистване на 
улиците, площадите, градинките и зелените площи. Общината и кметствата не 
разполагат, обаче с необходимите хора за извършването на тази дейност. Ето защо за 
поддържане на чистотата на площадите, градинките, зелените площи и терените около 
обществените сгради използват се възможностите на програмата за временна заетост и 
отзивчивостта 
на гражданите. За чистотата на уличните платна и тротоарите се грижат гражданите, 
ръководителите на фирми и кметовете на населените места. 
Опазването на чистотата на населените места зависи изцяло от възпитанието и 
културата на населението. 
Най-общо проблемите в управлението на отпадъците могат да се изразят в: липса на 
техническа обезпеченост, липса на финансова обезпеченост, липса на ефективно 
планиране и контрол от страна на общинска администрация и липса на единно 
екосъобразно мислене от страна на населението. 
 

3.4. Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци извън 
общински център 
Особен проблем съществува в останалите населени места от община Самуил, поради 
недостиг на контейнери и кофи за отпадъци и това поражда редица нежелани и 
негативни явления в селата, като формиране на микросметища в населените места. 
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4. Администриране на дейностите по управление на отпадъците 

 
Със Заповед № 1001 от 25 октомври 2012г., на Кмета на община Самуил за 
извършване контрола по дейностите с битовите и строителните отпадъци на 
територията на община Самуил. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 1 от 
Закона за управление на отпадъците, чл. 15, ал. 1 и 2 от Закона за опазване на околната 
среда, и във връзка с чл. 37, ал. 1, буква „б“ от ЗАНН, Наредба № 1 за опазване на 
обществения ред в населените места на община Самуил и Наредба № 17 за определяне 
на условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, 
транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, 
строителни, производствени и масово разпространени отпадъци на територията на 
община Самуил. Кмета упълномощава длъжностните лица както следва: 

1. Кметовете и кметския наместник по населените места, длъжностните лица от 
общинската администрация, подробно изброени в настоящата Заповед, да упражняват 
контрол по дейностите с битовите и строителните отпадъци в общината. 

2. Упълномощава Сейнур Фейзула Мустафа на длъжност „Управител на общинско 
предприятие „Самуил-2011” и Тензиле Бюрхан Ахмед на длъжност главен специалист 
„Опазване на околната среда” да упражняват контрол по дейностите с битовите и 
строителните отпадъци на територията на цялата община Самуил, като при 

Таблица 2. Състояние на обезпечеността с контейнери на населението по населени места 

Брой домакинства Контейнери /тип бобър/ 
№ Наименование 

 Жители До 2012г. 2012 г. 2013 г. Общо 

Кофи /тип 
мева/ 

1. Пчелина 191 264 17 1 2 20 23 
2. Здравец 207 393 19 1 2 22 25 

3. Владимировци 668 1,136 52 3 4 59 
81/108 бр. на 

д-ства 

4. Ножарово 313 579 24 1 2 27 38 

5. Богданци 253 539 23 1 1 25 30 

6. Кара Михал 40 53 9 1 - 10 5 

7. Голяма вода 169 337 18 1 1 20 20 

8. Хърсово 212 569 19 2 2 23 26 

9. Голям извор 124 411 12 1 1 14 15 

10. Кривица 213 255 16 1 1 18 26 

11. Хума 164 236 15 1 1 17 20 

12. Богомилци 183 305 16 1 1 18 22 

13. Желязковец 378 828 33 1 2 36 46 

14. Самуил  1,564 102 3 4 109 23 

                                                                             ОБЩО: 375 19 24 418 
377/108 бр. 
на д-ствата 
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констатиране на нарушения на цитираните разпоредби на горепосочените нормативни 
актове да съставят актове на нарушителите, съгласно изискванията на ЗАНН. 

3. Във връзка с изпълнение на задълженията си като длъжностни лица да водят 
отчет и следят за издаваните от тях актове за нарушения в населените места и ги 
представят в общинска администрация – Самуил, Разградска област за издаване на 
наказателни постановления. 

4. Длъжностните лица визирани в т. 1 са следните: 
 

№ Име, презиме и фамилия Длъжност 
Населено място, за което 

отговаря 

1. Ахмед Мустафа Мустафа 
Заместник кмет на 
община Самуил 

с. Самуил 

2. Расим Кадир Салим Кмет с. Пчелина 

3. Незиха Ахмед Неджиб Кмет с. Здравец 

4. Ибрахим Сюлейман Ахмед Кмет с. Владимировци 

5. Закир Садула Билял Кмет с. Ножарово 

6. Емине Исмаил Хамид Кмет с. Богданци 

7. Заид Ахмед Мурад Кметски наместник с. Кара Михал 

8. Бейджан Реджеб Ефраим Кмет с. Голяма вода 

9. Александър Цанев Дочев Кмет с. Хърсово 

10. Бахтишен Ибрям Кьофтеджи Кмет с. Голям извор 

11. Назиф Акиф Рамадан Кмет с. Желязковец 

12. Ерхан Хаккъ Ахмед Кмет с. Хума 

13. Февзи Ниязиев Хюсменов Кмет с. Богомилци 

14. Рейхан Кадир Назиф Кмет с. Кривица 

 
5. Основни цели на програмата 

 
− Намаляване на количеството на отпадъците, като се насочи вниманието на 

потребителите към стоки за многократна употреба, и се търсят възможности за 
преработка и оползотворяване и обвързване на такса смет с количеството на 
образуваните битови отпадъци и разходите за тяхното събиране, депониране и 
обезвреждане; 

− Подобряване на организацията за събиране и транспортиране на отпадъците, 
както и разширяване на периметъра на организираното сметосъбиране и в останалите 
населени места. Прилагане на съвременни многофункционални системи за събиране на 
отпадъци в зависимост от различни фактори като интензивността на застрояването, 
количеството на образуваните отпадъци и транспортно-комуникационните планове. 
Оптимизиране на управленските и изпълнителски структури; 
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− Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците – изграждането на Регионален 
център за управление на отпадъците, позволяващо осъществяването на ефективен 
мониторинг и контрол. Обединяването на усилията на общините Завет, Исперих,  
Кубрат, Лозница, Разград, Самуил и Цар Калоян за изграждането на Регионално депо 
ще доведе до разрешаване на проблемите свързани с битовите отпадъци. Има решение 
№ 1 от 10 януари 2009 г. на Разградски окръжен съд за регистриране на СДРУЖЕНИЕ 
С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ с наименование „ЛУДОГОРИЕ ЕКО” за изграждане на 
система за управление на отпадъците на територията на общините Завет, Исперих,  
Кубрат, Лозница, Разград, Самуил и Цар Калоян, осигуряваща опазване на околната 
среда. За депото има издадено от МОСВ комплексно разрешително с № 248-НО/2008 г. 
Депото функционира от края на 2009 г.  

− Повторно използване и рециклиране; 
− Закриване на старото депо на село Самуил, местността „Мeтин Кулак” и 

неконтролираните сметища, които не могат да бъдат приспособени към съвременните 
изисквания за опазване на околната среда. Усилване на контрола над старите 
замърсявания в общината; 

− Нормативно регламентиране на управлението на отпадъците на общинско ниво; 
− Работа с обществеността – привличане на обществеността при вземането на 

решения, свързани с основния проблем „отпадъци”, провеждане на кампании по 
прилагането на програмата, участие в моделни проекти за управление на отпадъците, 
прилагане на принципите на „споделена отговорност” и „замърсителят плаща”; 

− Повишаване привлекателността на общината и около нея; 
− Подобряване условията за развитие на селското стопанство и икономиката в 

региона. 
 

6. Основни мерки и задачи за периода на действие на програмата 
 

− Актуализация на Наредба № 9 за определяне на условията и реда за управление 
дейностите по отпадъците на територията на община Самуил; 

− Осигуряване на населението с достатъчно съдове за събиране на битовите 
отпадъци - контейнери, кофи и други; 

− Събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 
инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им; 

− Почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване; 

− организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на 
строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на 
територията на съответната община; 

− разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко 
за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло; 

− предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места 
и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им. 

− Пререгистрация на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ с наименование 
„ЛУДОГОРИЕ ЕКО” за изграждане на система за управление на отпадъците на 
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територията на общините Завет, Исперих,  Кубрат, Лозница, Разград, Самуил и Цар 
Калоян, осигуряваща опазване на околната среда. 

− Предотвратяване на горски пожари, забрана за палене на стърнища и гори; 
− Рекултивация на съществуващо общинско депо, община Самуил, в землището на 

с. Самуил, местността „Метин Кулак”, чрез безвъзмездна финансова помощ осигурена 
от ПУДООС; 

− Осигуряване на съдове за събиране на биоразградимите отпадъци; 
− Поддържане на актуална информация за околната среда в интернет страницата 

на общината; 
− Провеждане на екологични кампании; 
− Осигуряване на актуална предупредителна информация в случай на замърсяване 

на ОС; 
− Привличане на обществеността при вземането на решения по въпроси за ОС. 

 
7. Разделно събиране на битовите отпадъци на територията на 

общината 
 
На 01 април 2013 г. между МУЛТИ ПАК – ПАРК ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИ АД 
и ОБЩИНА САМУИЛ, се сключи договор за разделно събиране на отпадъци от 
опаковки на територията на община Самуил. 

Приложение № 1 
План за обхванато население, разполагане на контейнерен парк и честота на разделно 
събиране на отпадъци от опаковки за община Самуил и по целеви населени места на 
територията на общината. 

Приложение № 2 
Количествено-стойностна сметка на дейностите по разделно събиране на отпадъци от 
опаковки за системата на община Самуил и на територията на целеви населени места. 
На 23 август 2013 г., между „ТРАНСИНС БАТЕРИ” ООД и ОБЩИНА САМУИЛ, се 
сключи три договора за разделно събиране, съхраняване и предаването за 
предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на 
негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА).  Разделно събиране, съхраняване 
и предаването за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или 
обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). 
Събиране, съхраняване и предаване за последващо оползотворяване и/или 
обезвреждане на излезли от употреба гуми (ИУГ).  
Със Заповед № 787 от 23 август 2013 г., на Кмета на община Самуил. На основание чл. 
44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка чл. 112 от Закона за управление на отпадъците и 
задълженията на общините за поддържане чистотата на населените места и 
недопускане на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на територията на община 
Самуил. Кмета определя терени общинска собственост за съхранение на животински и 
растителни отпадъци на територията на община Самуил по населените места както 
следва: 
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8. Система за събиране, рециклиране и оползотворяване на 

битовите отпадъци 
 
На територията на община Самуил няма предприятия за събиране на вторични 
суровини. Всички генерирани твърди битови отпадъци от населението на община 
Самуил се предават на Регионално депо за не опасни отпадъци град Разград. Всички 
генерирани твърди битови отпадъци от населението на община Самуил се предават на 
Регионално депо за не опасни отпадъци град Разград. Всички генерирани твърди 
битови отпадъци от населението на община Самуил се предават на Регионално депо за 
не опасни отпадъци град Разград. 
 

9. Система за управление и администриране на дейностите по 
отпадъците 
 

9.1. Правно регулиране на управлението на дейностите по отпадъците и 
ускоряване прилагането на законодателството и политиката в областта  

№ Населено място Местонахождение Имот № Акт № 

1. с. Богданци 
Местността „Дюз 
екинлик” 

019004 1434/11.02.2013г. 

2. с. Богомилци Местността „Куфалъ” 038001 1769/12.07.2013г. 

3. с. Владимировци 
„Депо за битови 
отпадъци (сметище)” 

11449.32.34 1773/02.08.2013г. 

4. с. Голям извор 
Местността 
„Отсрещните ниви” 

041449 1768/12.07.2013г. 

5. с. Голяма вода Местността „Лозята” 004003 1341/08.02.2013г. 

6. с. Желязковец 
Местността „Агова 
нива” 

032012 1326/08.02.2013г. 

7. с. Здравец 
Местността „Караач 
корусу” 

30630.161.26 697/12.12.2011г. 

8. с. Кривица 
Местността 
„Кьоклюк” 

022003 1771/12.07.2013г. 

9. с. Кара Михал 
Местността „Под 
селото” 

010035 1772/12.07.2013г. 

10. с. Ножарово Местността „Ясак” 022003 1157/02.05.2012г. 

11. с. Пчелина 
Местността „Коджа 
къшла” 

032001 1786/21.08.2013г. 

12. с. Самуил 
Местността „Токат 
азъ” 

000385 1371/08.02.2013г. 

13. с. Хърсово Местността „ТКЗС” 061001 1770/12.07.2013г. 

14. с. Хума 
Местността „Ески 
мезарлък” 

000231 1451/12.02.2013г. 
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Местната нормативна уредба по управление на отпадъците трябва да създаде 
необходимите условия за прилагане на националното законодателство. За тази цел 
трябва да се предвидят задължения за различните лица, които имат отговорности в 
процеса на управление на отпадъците - собствениците или наемателите на търговски 
обекти (магазини) и заведения за обществено хранене, домсъветите, собствениците 
(или наематели), на еднофамилни жилища. Специално внимание следва да се отдели 
при актуализиране на общинската. Предложенията за въвеждането на конкретни 
нормативни задължения, забрани и ограничения са изложени в съответните раздели на 
настоящата програма и са обобщени в Плана за действие.  
За обезпечаване на прилагането на новоприетото законодателство е необходимо да се 
идентифицират лицата, които имат задължения и отговорности като специално 
внимание следва да се обърне на големите генератори на отпадъци – търговски обекти, 
административни сгради, предприятия, които ползват системата за събиране и 
обезвреждане на битовите отпадъци, строителни дружества и на местата, които се 
използват или са били използвани за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Броя 
на проверките на идентифицираните обекти и места не трябва да е по-малък например 
от честотата на контролиране на търговските обекти за наличие на лиценз за търговия с 
тютюневи изделия и алкохол. От особено значение е контролът за спазване на 
договорите на дружествата, на които общината е възложила изпълнението на 
обществени услуги – сметосъбиране, експлоатация на депо, ликвидиране на 
нерегламентирани сметища и др. За тези дружества се предвижда две планови проверки 
годишно и неограничен брой проверки без предупреждение за спазването на 
технологията на експлоатация и изразходването на публичните средства.  
Ефективното прилагане на законодателството на местно ниво е невъзможно без 
осигуряване на достатъчен, квалифициран и мотивиран персонал в общинската 
администрация, подходящи технически ресурси (оборудване и т.н.) и въвеждане на 
информационни системи за събиране и обработка на данни. Този въпрос е разгледан в 
раздела за повишаване на административния капацитет. 
 

9.2. Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците.  
Осигуряването на надеждна информация е от изключителна важност за общинската 
администрация по следните причини:  

1. В договора за БФП са поставени за изпълнение и редица дейности, присъщи за 
система за управление на отпадъците, които са свързани с графици и с подготовка на 
развитие на цялостната система. За целта е необходима информация, свързана със 
системата за управление на отпадъците.  

2. В Договора за БФП, както и в редица програмни документи на МОСВ като 
национален координатор на дейностите по управление на отпадъците, са включени 
индикатори и цели, които са в прогресиращ вид във времето и имат за цел да приведат 
в изпълнение националните и хармонизиращите с европейските показатели.  

3. Всички надеждни данни са необходими за анализиране на работата на 
елементите от системата – регионалното депо и предприятието за предварително 
третиране и за отчитане на постигане на целите на системата за управление на 
отпадъците.  
В тази връзка, програмата за управление на отпадъците и общинската администрация 
са организирали получаване на надежден поток от информация, по следния начин:  
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− Създаване на организационни условия за функциониране на информационната 
система към процесите за управление на отпадъците чрез предоставяне на регламенти и 
на правила за контролиране на количеството на отпадъците в различните им фази; 

− Създаване на контролни механизми на много и различни нива по отношение на 
наблюдение и възможности за корекции; 

− Наблюдение на набирането на първичната информация от електронните 
механизми на електронната везна на входа на регионалното депо; 

− Предоставяне на информация при поискване и съгласно нормативните 
изисквания на всички заинтересовани институции; 

− Анализиране на предоставената от изпълнителите информация и използването й 
за сравнителни анализи на отделните потоци от отпадъци в различните фази от 
обработването им – от сметосъбиране, от сметоизвозване, от доставка на отпадъци на 
входа на инсталацията на предварително третиране, от данните от претегляне при входа 
на регионалното депо.  
Анализиране в сектор „Екология“ на всички количества, както и на отношенията на 
системата за третиране на отпадъците с осигуряване на дейността чрез финансиране 
чрез такса смет. 
 

Информационни източници и тяхната надеждност 

1  

Правно регулиране на управлението на 
отпадъците и ускоряване прилагането на 
законодателството и политиката в 
областта  

Ефективно прилагане на 
законодателството по 
управление на отпадъци  

 
- брой на извършените проверки на лица, 
извършващи дейности с отпадъци или при 
чиято дейност се образуват отпадъци  
- брой на наложените санкции и сума на 
глобите  
 

2  Осигуряване на достатъчни и надеждни 
данни за отпадъците  

Разработване и прилагане 
на централизирана 
информационна система 
за отпадъците  

 
- брой на проверките за установяване на 
достоверността на отчитаните данни  
- брой на наложените санкции за 
недостоверност на отчитаните данни  
 

3  
Укрепване на административния 
капацитет на институциите, отговорни за 
управлението на отпадъците в страната  

Подобряване на 
капацитета на общинската 
администрация за 
установяване на 
интегрирани и ефективни 

 
- броят на извършените проверки и други 
дейности, свързани с управление на 
отпадъците спрямо броят на експертите  
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системи за управление на 
отпадъците  
4  Участие на обществеността  

Повишаване на 
общественото съзнание  

 
- проведени информационните кампании  
- издадени информационни материали  
 

 
Осигуряването на достатъчни и надеждни данни за образуването, състава, събирането, 
оползотворяването и обезвреждането на различните видове отпадъци е от съществено 
значение за правилната оценка на съществуващото състояние и за осъществяване на 
ефективно планиране и контрол на дейностите по управление на отпадъците. Ще бъдат 
предприети мерки за:  

− Разработване и прилагане на централизирана информационна система за 
отпадъците  

− Определяне на лице от общинската администрация, отговорно за събиране и 
обработка на информацията за количеството на депонираните битови отпадъци, 
количеството (по видове) на събраните и предадените за третиране опасни отпадъци от 
домакинствата, количеството на компостираните биоразградими отпадъци, 
количеството на депонираните строителни отпадъци, количество на разделно 
събраните масово разпространени отпадъци (по видове), честота на събиране на 
различните видове отпадъци, териториите замърсени с отпадъци и т.н.;  

− Обезпечаване дейността по събиране на данни с техническо оборудване 
(компютърна техника, мрежова свързаност и офис оборудване и консумативи) и 
подходящи софтуерни продукти;  

− Въвеждане/изменение на формите на отчет на дружествата, извършващи 
третиране и транспортиране на отпадъци така че да отразяват нововъведените 
изисквания – напр. за претегляне на всички постъпващи на депото отпадъци, отчитане 
на количествата от индивидуалните съдове, отчитане на количествата неприети на 
депото отпадъци, поради това че съдържат забранени за депониране отпадъци, 
отчитане на километрите изминати до регионалното депо и по маршрута за събиране на 
контейнерите, отчитане на количествата по предварително дефинирани видове 
отпадъци (за масово разпространените, рециклируемите, биоразградимите, опасните 
домакински отпадъци) и т.н.;  

− Провеждане на изследване за морфологичния състав на битовите отпадъци.  
 

9.3. Укрепване на административния капацитет на общинската 
администрация  
С въвеждането на нови изисквания в националното законодателство непрекъснато се 
увеличава необходимостта от назначаване на допълнителен персонал и квалификацията 
му. Регионалното управление на отпадъците ще прехвърли основните отговорности 
относно обезвреждането на битовите отпадъци и събирането и предаването за 
третиране на опасните отпадъци от домакинствата на учредената регионалната 
структура за междуобщинско сътрудничество, която ще разполага със собствен 
персонал.  
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За служителите от общинската администрация и по специално за лицето отговорно за 
управлението на отпадъците ще бъдат осигурени посещения на семинари и курсове за 
обучение и квалификация относно:  

− Компетентност при разработване на нормативни актове, указания, планове и 
програми по прилагането на управление на отпадъците на местно ниво;  

− Упражняване на ефективен контрол и извършване на проверки за спазване на 
изискванията за управлението на отпадъците;  

− Въвеждане на разделно събиране на отпадъците;  
− Регионално управление на обезвреждането на отпадъци и коопериране с други 

общини;  
− Събиране, обработка, анализиране и докладване на данни;  
− Подготовка, разработване, оценка, прилагане и надзор на проекти за изграждане 

на инфраструктура за обезвреждане/оползотворяване на отпадъци;  
− Процедурите и условията за кандидатстване пред различните национални и 

международни финансови институции;  
− Провеждане на процедури и сключване на договори за възлагане на дейностите 

по управление на отпадъци;  
− Прилагане на схеми за публично-частни партньорства.  

 
9.4. Отговорни органите за управление на отпадъците в общината 
− Кмет на община Самуил; 
− Общински съвет Самуил. 

 
9.4.1. Отговорни звена и лица за управлението на отпадъците в общинската 

администрация  
Във връзка с чл. 19 от Закона за управление на отпадъците е издадена Заповед с която 
кмета възлага функциите си по чл. 15 от ЗООС и чл. 112, ал. 1 от ЗУО на кметовете на 
кметства в община Самуил. 
Институционалната рамка при управление на отпадъците в община Самуил е: 

− Отговорен ръководител – Заместник Кмет; 
− ОП „Самуил-2011” – Управител; 
− Отговорен административен персонал – Директор на Дирекция „Общинска 

собственост регионално развитие и стопански дейности”; 
− Главен специалист „ Екология и опазване на околната среда”.  

През 2009 г. е създадено Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион 
Разград, в което са включени общините Завет, Исперих,  Кубрат, Лозница, Разград, 
Самуил и Цар Калоян. 
 

9.4.2. Общинска комисия по смисъла на ЗМСМА, отговорна за решаване на 
проблемите за отпадъците  
Общинската комисия е постоянно оперативна структура към Общинския съвет на 
общината за координиране и подпомагане работата на общинската администрация по 
управление на отпадъците. 
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Всички въпроси, касаещи управлението на отпадъците на територията на общината се 
внасят за обсъждане от комисията. След дебатиране, изготвяне на становище и проект 
за Решение, обсъждания материал се внася за разглеждане на заседание на Общинския 
съвет. 
Общински съвет 

− Приема програми и наредби за управление на отпадъците; 
− Определя условията и реда за събиране, извозване и обезвреждане на 

отпадъците; 
− Третирането на отпадъци от временни строителни площадки при разрушаване и 

реконструкция на сгради; 
− Разделното събиране на опасните отпадъци от бита; 
− Събиране и използване на полезните компоненти от отпадъците. 

Към Общински съвет на община Самуил има тричленна постоянна комисия по „Околна 
среда, селско, горско, водно стопанство“ занимаваща се с въпросите по екология и 
управление на отпадъците. С решение № 25.371 от 31 януари 2006 г. е приета „Наредба 
за определяне условията и реда за управление дейностите по отпадъците на 
територията на община Самуил“. 
 

10. Актуализиране общински наредби и програми за управление на 
отпадъците 
 
На територията на община Самуил действат следните Наредби, приети от Общински 
съвет на община Самуил, имаща отношение към управлението на отпадъците: 

− Наредба № 1 за опазване на обществения ред в населените места на община 
Самуил; 

− Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Самуил; 

− Наредба № 9 за определяне на условията и реда за управление дейностите по 
отпадъците на територията на община Самуил; 

− Наредба № 13 за определяне размера на местните данъци на територията на 
община Самуил; 

− Наредба № 17 за определяне на условията и реда за изхвърлянето, събирането, 
включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и 
обезвреждането на битови, строителни, производствени и масово разпространени 
отпадъци на територията на община Самуил. 
Въз основа на идентифицираните пропуски във въвеждането на националното 
законодателство и политика на местно ниво, се извършват измененията и допълненията 
в Наредбата по чл. 22 от ЗУО и Програмата по чл. 52, ал. 1, т. 1 от ЗУО. Като се вземат 
предвид избраните решения и набелязаните мерки за управление на отпадъците са 
определени задълженията, отговорностите и взаимоотношенията между 
съществуващите звена, които се отразяват в наредбата и съответните правилници. 
Предвиждат се и задълженията на собствениците или наемателите на търговски обекти 
(магазини) и заведения за обществено хранене, домсъветите, собствениците (или 
наематели), на еднофамилни жилища за изпълнение на новите изисквания, 
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произтичащи от националното законодателство – разделно събиране на масово 
разпространени и биоразградими отпадъци, негодни за употреба пневматични гуми, 
ИУМПС и др. 
В структурата на общинската администрация пряко с въпросите, свързани с опазването 
на околната среда е ангажиран един служител. Той е упълномощен да извършва и 
контролна дейност в общината.  
Актовете за замърсяване и неправомерно изхвърляне на отпадъци се съставят от 
упълномощени лица от общинската администрация. 
За изпълнение на новите задачи по ЗУО и настоящата програма има упълномощени със 
Заповед на Кмета на общината лица, които да контролират дейностите по управление 
на отпадъците на населените места в общината. 
С настоящата програма се планират мерки за осигуряване на ефективното прилагане на 
законодателството на местно ниво: 

− Идентификация на лицата, образуващи големи количества отпадъци, подлежащи 
на специално регулиране – биоразградими отпадъци, опаковки и други видове масово 
разпространени отпадъци; 

− Периодични проверки за спазването на изискванията на националното и 
местното законодателство; 

− Прилагане на ефективни санкции и наказания в случай на неспазване на 
изискванията, с цел постигане на съответствие със законодателството; 

− Осигуряване на достатъчен, подходящо квалифициран и мотивиран персонал в 
общинската администрация; 

− Осигуряване на достатъчни и подходящи технически ресурси (оборудване и 
т.н.); 

− Въвеждане на информационни системи за събиране и обработка на данни; 
− Ясно и надлежно документиране на резултатите от проверките. 

 

11. Информираност и участие на обществеността 
 
Изграждането на съоръжения за обезвреждане и предварително третиране на битовите 
отпадъци е основна мярка за решаване на съществуващите проблеми и въвеждане на 
интегрирано на управление на битовите отпадъци.  
За постигане на националните цели за рециклиране и разделно събиране, установени в 
националното законодателство, както и изпълнение на мерките, произтичащи от 
Директива 2008/98/ЕО и нейното транспониране е необходимо прилагане за множество 
и разнообразни мерки и форми за информиране, обучение, участие в граждански 
инициативи за вземане на решения, свързани с управление на отпадъците, формиране 
на про-екологично съзнание и поведение у населението, бизнеса и институциите. 
Следва да се отбележи, че този тип мерки са дългосрочни, сравнително скъпи и 
изискват посвещение от страна на активистите, които да ги прилагат. Промяна в модела 
на поведение на сегашното население, бизнес, институции и други субекти и 
привикването им към нови форми и начини на събиране, изхвърляне и най-вече, 
недопускане образуването на отпадъци е дългосрочна мярка и тя следва да се прилага 
при използване на съвременни начини за комуникация, с активното участие и 
заинтересованост на всички участници в процеса. Цел на информационните и 
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демонстрационни кампании ще е мотивирането на местното население да прилагат 
техники и усилия за:  

− Сортиране на отпадъците в домовете и съзнателно участие в системите за 
разделно събиране;  

− Въвеждане на домашно компостиране на зелени и градински отпадъци и 
разясняване на ползите от това отделяне на опасните отпадъци от бита от общия поток 
отпадъци и ползване на общинските центрове за рециклиране.  
За подрастващите е подходящо към общинския център за рециклиране да се 
организират учебни посещения, където нагледно да се показва на подрастващите как 
правилно да разделят отпадъците. Образователни кампании следва да обхващат децата 
от детските градини и училищата, до младите хора в колежите и университетите.  
Добра практика е създаването на информационни електронни сайтове, където да бъде 
публикувана информация от общ интерес за гражданите в дадена община, като напр. 
информация относно действащата организация за управление на отпадъците, 
графиците за сметосъбиране на смесени, едрогабаритни, опасни, растителни отпадъци , 
пепел и други потоци отпадъци .  
 

12. План за действие 
 
Общинската администрация е направила оценка на състоянието на управлението на 
отпадъците в общината, и е констатирала следните основни изводи, послужили за 
подготовката на плана за дейности в настоящата програма:  
Общинската администрация е положила необходимите усилия за изработването на 
настоящата програма  
Общинската администрация разбира и оценява важността на проблема поради:  

− Необходимост от повишени грижи и отговорности за опазване на екологичната 
среда в региона предвид оценяването му като съществен ресурс за стабилизиране в 
икономическо отношение. 

− Необходимост от ефективност в дейностите за третиране на отпадъците за 
осигуряване на екологосъобразното им обработване. 

− Наличие на изградена система за организиране и транспортиране на отпадъците 
в регионалното депо Разград.  

− Значима е важността на проблема в отношенията на местната власт с 
населението на общината. 

− Необходимост от изпълнение на договорните отношения с Оперативна програма 
ОПОС и спазване на произтичащите от това дейности. 

− Общинската администрация оценява и необходимостта за осигуряване на 
постигането на значимите и отговорни цели, поставени от редица законови и 
нормативни изисквания и индикатори.  
 

Вид дейност Пряко отговорна 
институция 

Съдейства
ща 

институци
я 

Срок 

1. Подобряване отчетността на отпадъците 
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1.1. Подобряване 
отчетността на отпадъците 
от всички  източници         

Общинска 
администрация 

РИОСВ Постоянен 

1.2. Непрекъснат 
контрол  от страна на  
общината за генерираните 
на нейна територия 
производствени и опасни 
отпадъци  

Общинска 
администрация 

РИОСВ 
Кметове по 
населени 
места 

Постоянен 

1.3. Изграждане на 
система за следене и  
контрол на генерирането на  
различните видове 
отпадъци  

Общинска 
администрация 

РИОСВ 
Кметове по 
населени 
места 

2015 г. 

2. Намаляване на количеството генерирани отпадъци 
2.1. Разработване на 
мерки и препоръки за 
намаляване на 
генерираните отпадъци 

Общинска 
администрация 

Фирми 
Експерти 

2015 г. 

2.2. Разработване на 
система за стимулиране при 
повторно използване или 
намаляване на 
генерираните отпадъци 

Общинска 
администрация 

Фирми 
Експерти 

2014 г. 

3. Въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците 
3.1.  Довършване на системата за разделно събиране на отпадъците и на 
полезните компоненти при източника на образуване 

− Общински център 

− Села 

Общинска 
администрация 

„Мултипак 
–парк за 

управление 
на 

ресурси” 
АД 

2015 г. 

3.2. Развитие на пазар на 
вторични суровини 

Общинска 
администрация 

Фирми Постоянен 

3.3. Разделно събиране 
на опасни и специфични 
отпадъци (отработени 
масла, батерии, 
луминесцентни лампи, изл. 
от употреба МПС) 

Общинска 
администрация 

Фирми Постоянен 

− Определяне на 
обособени площадки за 
събиране на отработени 
масла, акумулатори, 
луминесцентни лампи, 

Общински съвет 
РИОСВ 

2014 г. 
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батерии и други 

− Изготвяне на списък 
на опасни отпадъци от 
домакинствата 

Общинска 
администрация 

2014 г. 

3.4. Компостиране на място 

− Разработване на 
указания за компостиране 
на  отпадъци от отглеждане 
на животни и други 
биологични продукти 

Общинска 
администрация 

Експерти 
Постоянен 

 

− Разработване на 
програма за компостиране 
на градински отпадъци по 
отделни  домакинства 

Общинска 
администрация 

Външни 
фирми 

2014–2015 г. 

3.5. Въвеждане на система за стимулиране на разделното събиране на 
отпадъците от домакинствата / ТБО/ 

− Популяризиране 
сред обществеността на 
ползите 

Постоянен 

− Разработване и 
прилагане на подходяща 
икономическа схема за 
стимулиране 

2015 г. 

− Разработване и 
прилагане на подходящи 
техники за разделно 
събиране 

Общинска 
администрация 

НПО и 
Фирми 

2015 г. 

4. Подобряване на организацията по събиране и транспортиране на 
отпадъците 

4.1. Подобряване работата на общинската фирма по чистота 

− Оптимизиране 
състава и броя на заетите с 
дейността 

Общинска 
администрация и 
Общински съвет 

Общинска 
фирма 

„Самуил 
2011”  

Постоянен 

4.2. Актуализация на съществуващата система сметосъбиране и 
сметоизвозване: 

− Разработване на по-
ефективни маршрутни 
графици за събиране и 
извозване на отпадъците 

Общинска 
администрация и 
Общински съвет 

Общинска 
фирма 
„Самуил 
2011”  

2014 г. 
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− Увеличаване 
честотата на 
сметоизвозване 

2014 г. 

− Поетапна 
увеличаване на съдовете за  
сметосъбиране и техниката 
за извозване 

Постоянен 

4.3. Поетапно включване 
на селата в организираната 
система за сметосъбиране 

Общинска 
администрация, 
Кметовете на 
кметства 

Общинска 
фирма 
„Самуил 
2011”  

 
Постоянен 

4.4.Разработване и 
реализиране на програми 
за събиране на 
специфични и опасни 
отпадъци от 
домакинствата 

Общинска 
администрация 

РИОСВ 2015 г. 

4.5.Актуализация на системата за финансиране: 

− Нормативно 
регулиране на санкции, в 
това число и за повреждане 
на съдовете за събиране 

Общинска 
администрация 
 

 2014 г. 

− Предприятията и 
частните сдружения да 
представят програми за 
управление на отпадъците 

Предприятия и 
Частни 
сдружения 

 Постоянен 

− Предприятията и 
частните сдружения да 
представят отчетни карти за 
производствени отпадъци  в 
срок до 31 март на всяка 
следваща година 

Предприятия и 
Частни 
сдружения 

 Постоянен 

4.6. Почистването на 
уличните платна, 
площадите, алеите, 
парковите и другите 
територии от населените 
места, предназначени за 
обществено ползване 

Общинска 
администрация 

Общинска 
фирма 
„Самуил 
2011”  

Постоянен 

5. Оползотворяване на отпадъците (рециклиране) 
5.1. Създаване на 
пунктове за събиране на 
вторични суровини  и  

Общинска 
администрация 

Фирми 2015 г. 
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предаване на Заводите за 
рециклиране  

5.2. Популяризиране 
сред обществеността и 
прилагане на подходяща 
икономическа схема за 
стимулиране 

Общинска 
администрация 

 2014–2018 г. 

6. Правно урегулиране на управлението на отпадъците 
6.1. Пререгистрация на 
СДРУЖЕНИЕ С 
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ с 
наименование 
„ЛУДОГОРИЕ ЕКО” за 
изграждане на система за 
управление на отпадъците 
на територията на 
общините Завет, Исперих,  
Кубрат, Лозница, Разград, 
Самуил и Цар Калоян, 
осигуряваща опазване на 
околната среда 

Общинска  
администрация 

Всички 
общини в 
областта 

2014 г. 

6.2. Създаване на органи за управление и контрол  на дейността по 
отпадъците: 

− Създаване на 
общинска комисия по 
отпадъците  

2015 г. 

− Сектор 
“Охранителна, контролна и 
обслужваща дейност”  към 
община Самуил  да 
извършва контрол по 
спазване на нормативната 
уредба  по управление на 
отпадъците 

Общинска 
администрация и 
РИОСВ 

 

Постоянен 

7. Участие на обществеността 
7.1. Информиране на 
обществеността: провеждане 
на медийни кампании  за 
информиране на 
населението за управлението 
на битовите отпадъци и 
разделното събиране на  
опасни отпадъци от 

Общинска 
администрация 

 Постоянен 
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домакинствата  

7.2. Изготвяне на списък 
на заинтересовани 
партньорски фирми, външни 
организации и работа с тях 

Общинска 
администрация 

 Постоянен 

7.3. Регламентиране 
правата, задълженията и 
отговорностите на 
гражданите, като участници 
в процеса на управление на 
ТБО 

Общинска 
администрация 

 Постоянен 

 
13. Система за финансиране и управление на ресурсите свързани с 

програмата за управление на отпадъците 
 
Кметът на общината съставя проект на текущ бюджет на местните дейности. Текущите 
разходи за местните дейности се финансират от собствени приходи и изравнителна 
субсидия. Собствените приходи включват местни данъци и местни неданъчни приходи. 
Проектът на текущия бюджет е съставен на основата на: 

− Прогнозните разработки за местните приходи на общинската администрация, 
както и прогнозата на отдел „Местни данъци и такси” при община Самуил за данъчните 
приходи и такса битови отпадъци; 

− Приходите от такси и цени на услуги, операции с общинско имущество, глоби, 
лихви и други неданъчни приходи; 

− Определените със Закона за държавния бюджет на Република България 
трансфери от Централния бюджет. 
Към средствата по Текущите разходи за местните дейности финансирани от собствени 
приходи може да се включи преходния остатък от предходната година. 
Текущите постъпления от дарения не се планират – всяка постъпила сума се отразява 
със заповед на кмета на общината по прихода и по видове разходи според волята на 
дарителя. 
При балансиране на местните дейности може да се планира резерв (размера се определя 
от общинския съвет при приемането на бюджета). 
Текущият бюджет за местните дейности се приема без дефицит. 
Общинският съвет, при недостиг на средства за местните дейности, определя 
приоритети и/или приема допълнителни мерки за увеличаване на приходите, както и за 
преструктуриране и/или намаляване на разходите. 
Разработването на финансовата прогноза дава предварителна ориентировъчна 
информация за необходимите действия на администрацията на Общината за 
реализиране на посочените в предходната част задачи и план за дейностите. Основните 
причини за необходимостта от реализацията им се свежда до :  

− Изпълнение на дейности за изпълнение на поставени цели и индикатори на 
национално ниво  
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− Необходимост от постигане на по-голяма ефективност от дейностите по 
управление на отпадъците  

− Необходимост от продължаване на изграждането на системата за управление на 
отпадъците в региона. 
 

14. Индикатори за постигане на целите на програмата  
 

Цели Основни индикатори за постигане на целите 
1. Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците 

Оптимално използване на 
икономически  инструменти за 
стимулиране на предотвратяването 
на отпадъци  

- Сравнение на количеството образувани 
битови отпадъци спрямо предходни години 

Намаляване количеството на 
опасните отпадъци в потока на 
битовите отпадъци  

- Процент на обхванато население от системи 
за събиране на опасни битови отпадъци 

2. Разделно събиране и увеличаване на количествата рециклирани и 
оползотворени отпадъци 
Въвеждане на системи за разделно 
събиране, с цел оползотворяване и 
рециклиране на отпадъци  

- Население, обхванато от отделните системи 
за разделно събиране 

Увеличаване на количествата 
рециклирани и оползотворени 
отпадъци  

- Количество рециклирани/оползотворени 
отпадъци и съотношението им спрямо общото 
количество образувани отпадъци 

3. Подобряване на организацията по събиране и транспортиране на 
отпадъците 
Разработване и прилагане на 
модерна, многофункционална 
система за събиране и 
транспортиране на битови отпадъци  

- Процент на обхванатото население от 
организирани системи за сметосъбиране на 
общинско ниво  
 

4. Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване 
прилагането на законодателството и политиката в областта 

Ефективно прилагане на 
законодателството по управление 
на отпадъци 

- Брой на извършените проверки на лица, 
извършващи дейности с отпадъци или при 
чиято дейност се образуват отпадъци  
- Брой на наложените санкции и сума на 
глобите  

5. Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците 

Разработване и прилагане на 
централизирана информационна 
система за отпадъците 

- Брой на проверките за установяване на 
отчитаните данни  
- Брой на наложените санкции за 
недостоверност на отчитаните данни  

6. Укрепване на административния капацитет на институциите, 
отговорни за управлението на отпадъците в страната 
Подобряване на капацитета на 
общинската администрация за 

- Броят на извършените проверки и други 
дейности, свързани с управление на 
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установяване на интегрирани и 
ефективни системи за управление 
на отпадъците 

отпадъците спрямо броят на експертите 
ангажирани с тези дейности в съответната 
община  

7. Участие на обществеността 
Повишаване на общественото 
съзнание  

- Проведени информационните кампании  
- Издадени информационни материали 

 
Като контролни индикатори относно покриване и спазване на критериите за покриване 
на дейностите по третиране на отпадъците, ще се наблюдават следните физически 
индикатори:  

1. Дял на сепарираните отпадъци като общо количество спрямо общия поток от 
смесени отпадъци.  

2. Относителен дял на отделените и добити за последваща обработка отпадъци по 
следните групи:  

2.1. Хартия и велпапе  
2.2. Полиетилен бутилки /възможно е според инсталацията разделяне на 

цветни и бели/ 
2.3. Пластмаса /като общ отпадък – торби, полиетилен, пластмасови изделия/ 
2.4. Стъкло от опаковки  
2.5. Отпадъци от вида на биоразградими битови отпадъци  
2.6. Метали. 

Сепарирането на отпадъците по групи ще се извърши според технологичните 
особености на оборудването.  
В този отчет ще се направи сравнението с поставените цели за усвояване на групите 
хартия, пластмаса, стъкло.  

3. Относителен дял на биоразградимите отпадъци, отправени за депониране в 
депото, както и общото им количество.  

4. Общо количество на зелени отпадъци.  
5. Относителен дял на усвоени през технологии количества на зелени отпадъци.  
6. Общ анализ на количествата отпадъци, предадени за депониране като общо 

количество и като относителен дял спрямо общото количество.  
 

15. Контрол и отчет за изпълнение на програмата 
В изпълнение на законовите разпоредби на ЗООС, закон за местната администрация и 
самоуправление, одобрените практики в дейността на общините и на контролните 
институции в областта на екологията, настоящата Програма за управление на 
отпадъците подлежи на непрекъснат контрол и наблюдение от местни и други 
контролни органи и институции, както следва:  

1. Контрол на изпълнението от страна на Общински съвет на Програмата за 
управление на отпадъците. Подготовка на двукратно за годината писмено информиране 
на Об Съвет от страна на администрацията.  

2. Изискване на подготовка и анализ на предложения за одобряване и съгласуване 
от Об Съвет с мотиви и разработки за доказване на поставените цели на мероприятието.  

3. Контрол върху дейността на различни изпълнители на дейности по третиране на 
отпадъци от бита и от промишлеността чрез договорите с администрацията и 
изискванията и предписанията на контролните органи. 
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4. Постоянен контрол от страна на специализираната администрация върху 
организацията по транспортиране на отпадъците към  регионалното депо за неопасни 
отпадъци. Контролът обхваща техническа експлоатация и спазване на финансова 
дисциплина и план-сметката.  

5. Контрол от страна на контролни институции в областта на спазване на 
екологичните норми и законодателство – РИОСВ и МОСВ чрез специализирани 
контролни звена.  

6. Контрол от страна на ръководството на администрацията върху приети 
задължения по договори или други споразумения с участници в процеса на третиране 
на отпадъци.  

7. Контрол от страна на органите на ОПОС за изпълнение на задължения от 
договора за БФП.  

8. Обществен контрол върху дейностите по управление на отпадъците, включени в 
Програмата и засягащи населението в общината.  

9. Обществен контрол върху общото състояние на събирането и обработването на 
отпадъците в общината. Анализ на отправени обществени предложения, сигнали и 
препоръки.  

10. Отчетността включва следните потоци от информация:  
10.1. Информация от работата на депото за неопасни отпадъци.  
10.2. Информация за работата на инсталациите за сепариране и за 

компостиране.  
10.3. Информация от фирмите за сметосъбиране и сметоизвозване. 
10.4. Информация от сектор „екология“.  
10.5. Информация от други специализирани звена по въпроси, отнасящи се пряко 

или косвено до процеси за управление на отпадъците. 
10.6. Информация и документи от контролни институции и предписания.  

 


