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В Ъ В Е Д Е Н И Е 

Настоящият документ представлява програма за управление на отпадъците на 
Община Георги Дамяново за периода 2021-2028 г. и е разработена в съответствие с:  

• „Методическите указания за разработване на общински програми за 
управление на отпадъците”, утвърдени със Заповед № РД-883/23.09.2021 г. на 
Министъра на околната среда и водите;  

• изискванията на чл.52 от Закона за управление на отпадъците;  
• структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на 

отпадъците за периода 2021 – 2028 г. (НПУО) на Министерство на околната среда и 
водите;  

Програмата обхваща всички дейности, които произтичат като задължение на 
общините, съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците, Закона за 
опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове към тях.  
Програмата е отворен документ, който може да бъде допълван при следните 
обстоятелства:  
  • промяна на нормативната уредба;  

• по препоръка на компетентните органи;  
• при конкретизация на инвестиционните проекти.  
Програмата отразява актуалното състояние и планиране на дейностите с 

отпадъците на територията на Община Георги Дамяново, в съответствие с 
нормативните изисквания, а също така и отразява постигане високо ниво на защита на 
околната среда като основните цели са следните:  

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

• Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци ; 
• Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци 
• Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда;  
Управлението на отпадъците се осъществява с цел да предотврати, намали и 

ограничи вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда.  
 Формулираните цели и приоритети за всички сфери от управлението на 
отпадъците следва да осигури прилагането на интегрирана и ефективна система за 
управление на отпадъци на всички нива.  

Анализът на съществуващото състояние по управление на отпадъците и 
идентифицирането на проблемите, са база за определяне на целите в Програмата и 
свързаните с тях мерки в Плана за действие. В него за всяка от посочените мерки са 
определени отговорните институции и необходимите финансови средства за 
обезпечаване на прилагане на програмата за периода 2021 –2028 г.  

 
1. ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА 
Програмата обхваща всички дейности, които произтичат като задължение на 

общината, съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и 
подзаконовите нормативни актове към него, а именно дейностите свързани със 
събиране, транспортиране, третиране, оползотворяване и контролиране на битовите 
отпадъци и всички останали специфични отпадъчни потоци в община Георги 
Дамяново. 

Програмата е съобразена с изискванията и целите, заложени в националното 
законодателство в областта на околната среда и управление на отпадъците.  

Законът за опазване на околната среда (ЗООС), Законът за управление на 
отпадъците (ЗУО) и Законът за ратификация на Базелската конвенция за контрол на 
трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, заедно със 
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съответните подзаконови нормативни актове са основните закони в областта на 
управление на отпадъците в България. Във връзка с управлението на отпадъците на 
регионален принцип и съгласно изискванията на ЗУО за учредяване на Сдружение на 
12.01.2011г.  е създадено Регионално сдружение за управление на отпадъците - 
Монтана, което включва общините Георги Дамяново, Монтана, Бойчиновци, 
Берковица, Лом, Чипровци, Брусарци, Медковец, Вършец, Вълчедръм и Криводол 
(област Враца).  

Община Георги Дамяново се състои от 13 населени места, които са обхванати от 
програмата за управление на отпадъците – административния център с. Георги 
Дамяново и селата Видлица, с. Гаврил Геново, с. Главановци, с. Говежда, с. Дива 
Слатина, с. Дълги Дел, с. Еловица, с. Каменна Рикса, с. Копиловци, с. Меляне, с. 
Помеждин, с. Чемиш. 

Времевия обхват на програмата е 2021-2028 г. 

2. ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА И ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОТПАДЪЦИТЕ. ИЗИСКВАНИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 
 

2.1. ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
Общите изисквания към опазването на всички компоненти на околната среда 

(въздух, води, почви, земни недра, биоразнообразие) и управлението на факторите, 
които оказват вредно въздействие върху нея (отпадъци, шум, химични вещества и 
антропогенна дейност) са въведени в ЗООС. ЗООС очертава принципите за защита на 
компонентите на околната среда – като например “устойчиво развитие”, “предимство 
на предотвратяване пред обезвреждане”, “замърсителят плаща” и интегрирането на 
политиката на опазване на околната среда в секторните и регионалните политики. 
 Освен рамкови разпоредби относно принципите, които трябва да се спазват за 
опазване на околната среда (и в частност на управлението на отпадъците) и общите 
задължения на лицата и компетентните органи, в закона са регламентирани и 
процедурите по извършване на екологична оценка, оценка за въздействието върху 
околната среда (ОВОС) и издаване на комплексни разрешителни или лицензи. 

 
2.2. ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НЕ ОТПАДЪЦИТЕ 
Законът за първи път урежда обществените отношения в сектор „Управление на 

отпадъците” и въвежда редица основополагащи изисквания на рамкова Директива за 
отпадъците 75/442/ЕЕС, в т.ч. задължения на лицата, извършващи дейности по 
отпадъци, информация за дейностите с отпадъци, програмиране чрез национална, 
общински и фирмени програми за управление на отпадъците, разрешаване и контрол на 
дейностите с отпадъци; внос, износ и транзитен превоз, глоби и санкции за 
неизпълнение. За първи път се дефинират понятията „отпадък”, „причинител” и 
„притежател” на отпадъци. С този закон се въвежда и принципа за „разширена 
отговорност на производителите” чрез изискване към производителите и вносителите 
на продукти, които в процеса на тяхното производство или след крайната им употреба 
образуват опасни или масово разпространени отпадъци, да заплащат продуктови 
екотакси.   
 Ключови разпоредби, произтичащи от ЗУО, са:  
 - Въвежда поетапни цели за повторна употреба, рециклиране и друго 
оползотворяване на отпадъци от строителството и от разрушаване на сгради, за което 
отговорност имат възложителите на строителни дейности, както публични органи, така 
и бизнес.  
 - Кметовете на общини да организират системи за разделно събиране на 
битовите отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло и да осигурят 
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условия за разделно събиране на отпадъци от опаковки за всички населени места с 
население, по-голямо от 5000 жители и за курортните населени места.  
 - Кметовете на общини да осигурят площадки за безвъзмездно предаване на 
разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни 
отпадъци и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители и 
при необходимост в други населени места.  
  - Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и 
административни сгради в населените места с над 5000 жители и в курортните 
населени места са задължени от началото на 2013 г. да събират разделно отпадъците от 
хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали в съответствие с наредбите на общините 
по чл.22 от ЗУО.  
 - Въвежда детайлни правила и изисквания за сдружаване на общините в 
регионални сдружения за решаване управлението на битовите отпадъци на регионално 
ниво чрез регионални съоръжения и организация.  
 - Въвежда икономически инструменти за покриване на бъдещи разходи за 
закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото и за стимулиране на 
превенцията и оползотворяването на отпадъци преди депонирането.  
 

2.3. ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ПО ПРИЛАГАНЕ 
НА ЗУО  

- 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 8.01.2013 г., в 
сила от 8.01.2013 г., попр., бр. 6 от 22.01.2013 г., изм. и доп., бр. 51 от 11.06.2013 г., в 
сила от 11.06.2013 г., бр. 66 от 28.08.2015 г.);  

- Нaредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и 
третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения (обн., ДВ, 
бр. 13 от 17.02.2015 г.);  

- Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне 
размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци 
(обн., ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г.);  

- Наредба за разделно събиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 275 от 
06.12.2013 г. (Oбн. ДВ, бр. 107 от 13.12.2013 г.);  

- Наредба за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г. 
(Oбн. ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г.);  

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали, приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г. (Oбн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 
г., в сила от 13.11.2012 г.);  

- 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., 
изм. и доп., бр. 76/30.08.2013 г.);  

- Наредба № 3 за изискванията към инсталации, произвеждащи титанов диоксид 
(обн. ДВ, бр. 49/04.06.2013 г.);  

- Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 
от 08.08.2014 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(обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г. );  

- Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на 
депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 
отпадъци (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.);  
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- Наредба № 1 от 04 юни 2014 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. 51 от 20.06.2014 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., в сила от 25.01.2013 г., изм. и доп., 
бр. 95 от 1.11.2013 г., в сила от 1.11.2013 г., изм., бр. 60 от 22.07.2014 г., в сила от 
22.07.2014 г., бр. 57 от 28.07.2015 г., в сила от 28.07.2015 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.) 

 
2.4. ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ  
Механизмът за финансиране на изпълнението на задълженията на общините по 

управлението на битовите отпадъци, възложени със Закона за управление на 
отпадъците е регламентиран със Закона за местните данъци и такси. Въведена е “такса 
битови отпадъци”, която се заплаща за услугите по събирането, извозването и 
обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за 
поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.  
Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на 
Общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност (чл. 66 от 
ЗМДТ):  

- Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци: контейнери, кофи 
и други;  

- Събиране и транспортиране на битовите отпадъци до депата или други 
инсталации и съоръжения за обезвреждането им;  

- Почистване на улиците, площадите, алеите, парковите и другите територии от 
населените места, предназначени за обществено ползване;  

- Проектиране, строителство, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци или други инсталации или 
съоръжения за обезвреждане на битови и строителни отпадъци.  

 
2.5. ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ) 
Законът урежда обществените отношения, свързани с устройството на 

територията, изискванията към инвестиционното проектиране и строителството в 
страната, и определя ограниченията върху собствеността за устройствени цели. Законът 
съдържа разпоредби във връзка с произтичащите от ЗУО изисквания относно 
строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради:  

- оценката за съответствието на инвестиционните проекти със съществените 
изисквания към строежите обхваща проверката на тези проекти за съответствие с 
редица изисквания, включително и с изискванията за селективно разделяне на 
отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи и дейностите по 
разрушаване с цел осигуряване на последващото им оползотворяване, включително 
рециклиране и постигане на съответните количествени цели за оползотворяване и 
рециклиране;  

- премахването на строежи се извършва след одобряване на план за управление 
на строителни отпадъци, изискван от ЗУО;  

- в разрешението за строеж се вписват мерките за селективно разделяне на 
отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи и дейностите по 
разрушаване и осигуряване на последващото им оползотворяване, включително 
рециклиране;  

- на фаза одобрение на строеж за въвеждане в експлоатация не се допуска 
въвеждане в експлоатация, когато:  
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1) липсва определен размер на отчисленията за единица депониран отпадък за 
последващо закриване и експлоатация по чл.60 от ЗУО; 

 2) не е издадено разрешение или регистрационен документ за дейности с 
отпадъци, когато такива се изискват по реда на ЗУО. 
 

2.6. РАМКОВИ НАЦИОНАЛНИ ДОКУМЕНТИ  
Планирането в областта на управление на отпадъците стартира през 1998 г. с 

разработването и приемането на първата Национална програма за управление на 
дейностите по отпадъците за периода 1998-2002 г. Следващите национални програми за 
управление на дейностите по отпадъците са Национална програма за управление на 
дейностите по отпадъците за периода 2003-2007 г., с актуализация и продължение за 
2008 г. и третата Национална програма за управление на дейностите по отпадъците за 
периода 2009-2013 г., която постави 10 стратегически цели, в т.ч. относно 
предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците, увеличаване на 
количествата рециклирани и оползотворени отпадъци, екологосъобразно обезвреждане 
на отпадъците и др.  

По-голямата част от мерките за постигане на стратегическите цели са изпълнени, 
включително от мерките за подобряване на административния капацитет, въвеждането 
на икономически инструменти за стимулиране на рециклирането и предотвратяването 
на образуването на отпадъци. Значителен напредък има по отношение на подготовката 
и изпълнението на интегрираните регионални системи за управление на битовите 
отпадъци.  

Действащият от 2021 г. Национален план за управление на отпадъците 2021-
2028 г. е програмен документ на национално ниво за управление на дейностите по 
отпадъците в Република България. НПУО има ключова роля за ефективното и ефикасно 
управление на отпадъците в Република България. С плана се цели намаляване на 
вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и здравето на населението, 
както и постигане на максимално ефективно използване на ресурсите, разкриване на 
нови пазари и създаване на нови работни места. Важна част от Плана е създаването на 
максимални условия за предотвратяване образуването на отпадъци.  

НПУО е план на прехода от управление на отпадъците към ефективно използване 
на отпадъците като ресурс и устойчиво развитие чрез предотвратяване на образуването 
им.  

Планът ще подпомага централните и местните власти за концентрация на 
ограничените ресурси към приоритетни за финансиране проекти в сферата на 
управление на отпадъците от национални и европейски източници на финансиране. 

 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО 

 
3.1. Природо – географска характеристика 

Община Георги Дамяново се намира в югозападната част на област Монтана в 
северозападна България на границата с Република Сърбия. По-голяма част от 
територията и се намира в силно пресечен планински терени със средна надморска 
височина около 600 м. 

Вътрешните и граници са с общините Чипровци, Берковица и Монтана. Община 
Георги Дамяново се простира от връх Копрен в Западна Стара планина до Широка 
планина (Предбалкана) на север, заграждащи долината на р. Огоста. 

Разположена е на територия от 298 км2, която представлява 8,20% от територията на 
областта и обхваща общинския център – с. Георги Дамяново и 12 други села. 
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Географско положение на община Георги Дамяново 

Геоложка история 

Геоложката история на общината се характеризира като изключително сложна и 
разнообразна, преминала през няколко етапа. Геоложкия строеж на територията на 
областта е много разнообразен и включва различни по възраст скали - метаморфни, 
седименти и интрузиви. 

Най-старите са метаморфните скали, като в тях участват филити, алевролити, 
пясъчници, мрамори, кварцити, туфи, аргилити. Метаморфозата на много места е 
стигнала до там, че тези скали са превърнати в кристални шисти. 

Друга по възраст формация е изградена от конгломерати, грубозърнести 
пясъчници и алевролити. По-млади определени като карбонски са диоритнитеинтрузии, 
които имат ограничено участие. Характерна геоложка формация изградена от червени 
конгломерати, брекчоконгломерати, пясъчници, алевролити, аргелити, се разкриват в 
западните части на района. Между водосливите на реките Дългоделска Огоста и 
Копиловска река и околностите на с. Георги Дамяново се разкриват доломити и 
варовици. Най-млади, кватернери, са отложенията по поречията и долините на 
минаващите през територията реки. Тези отложения са от валуни и чакъли с глинесто-
песъчлива спойка. 

Релеф 

Пространествените ресурси на общината са съчетани от речно – долинен, 
планински и високопланински релеф. Високопланинският релеф е характерен за 
южната част на територията и включва части от билото на северните склонове на 
Бековския дял на главната Старопланинска верига, по които е прекарана граница със 
Сърбия. По-голямата част от територията на общината се намира в силно пресечен 
планински терен със средна надморска височина около 600 м.н.в. Той е представен от 
земи между 400 и 1000 м. н.в., представляващи напречни на главното било ридове на 
Берковския дял, а така също и от южните склонове на Веренишкото бърдо от 
планините на Предбалкана. В пространството между напречните ридове на Берковския 
дял от север и Веренишкото бърдо от юг, се простира долината не река Огоста. 
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Климат 

За обуславянето на климата на територията на общината играят много фактори 
между които основен е разнообразната и сложна морфология на релефа. Поради 
голямата разлика в надморската височина /от 200 м. при р. Огоста до 1924 м. при връх 
Копрен/ на територията на общината се наблюдават умерено-континентален и 
планински със средногодишна температура 11.4 оC. 

Планинския климат обхваща земите с надморска височина около и над 1000 м., 
преобладаващата част, от които са разположени в южната част на селищната система. В 
тази част от територията се отличава със следните особености: по – ниски температури, 
голяма облачност и валежи, продължителна и устойчива снежна покривка през зимния 
сезон, ниско атмосферно налягане, висока относителна влажност и силни ветрове. В 
условия на планинския климат пролетта е по-хладна. 

Средната годишна температура на въздуха за района на общината е около 10,8 
оC, средно януарската е 2.0 оС, а средно юлската е 22,5 оС.  Климатът тук се отличава 
със сравнително студена зима и горещо лято. 

По данни от метеорологична станция Монтана вятъра е с предобладаваща 
посока предимно от север и северозапад и със скорости съответно от 2.2 до 2.4 м/сек. 
“Тихото“ време в района е със сравнително нисък процент в сравнение с останалите 
области в страната (31.8%). 

Водни ресурси 

Хидроложката мрежа на общината е представена от басейна на река 
Дългоделска Огоста и част от басейна на река Огоста. Определящо значение има река 
Дългоделска Огоста с нейните притоци Слатинска река, река Копиловска Огоста, 
Лопушанска река и други по-малки реки и потоци. 

Речната мрежа е много добре развита. Главните водосбори се явяват реките 
Делена вода, Слатинска, Копиловска, Трещена и Конярска, които са с постоянен воден 
отток (дъждовно, снежно и подземно). Типични за района са скалните формации, в 
които се преразпределят част от повърхностно течащите води. 

Площта на водосборния басейн на р. Огоста е 3 157,1 км2. Максимумът на 
средния годишен отток на реката е през пролетта, което се дължи на топенето на 
снежната покривка и пролетните дъждове, а минимумът през месец август. Реката е 
категоризирана с различни категории, като от изворите на всички притоците до първите 
населени места е I-ва категория, II – ра категория до гр. Монтана и III –та след град 
Монтана, след вливането и в р. Ботуня. В поречието на реката са изградени два от 
комплексните и значими язовира в региона – Хидровъзел „Среченска бара“, общ. 
Берковица и Хидровъзел „Огоста“ – втория по големина в Р. България след язовир 
„Искър“, в землището на гр. Монтана. 

Площта на водосборния басейн на реката Дългоделска Огоста е 249 км2, което 
представлява 7,9% от водосборния басейн на река Огоста. Средния многогодишен 
отток при село Говежда е 2,00 м3/сек, като максимумът е през април, а минимумът през 
август. Водите на реката се използват основно за напояване и водоснабдяване на селата 
Дълги Дел, Говежда, Меляне, Георги Дамяново и Гаврил Геново. 

За община Георги Дамяново слабо развитата производствена дейност е 
предпоставка за ограничено замърсяване на водните ресурси в района. Поради липсата 
на големи крупни замърсители може да се каже, че речната мрежа в общината се 
намира в добро екологично състояние. 
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Почви 

На територията на общината под влияние на различни почвообразуващи 
фактори, съчетани с климатичните условия са формирани различни почвени типове – 
кафяви горски почви, сиви горски почви и алувиално ливадни. Кафявите и сивите 
горски почви са преобладаващи и са повсеместно развити по планинските части на 
територията на общината.  

Кафявите горски почви са разпространени по високите части на територията на 
общината при надморска височина от 700 до 1800 м.н.в. Подходящи са за отглеждане 
на картофи, фуражни култури, ръж и естествени ливади. Кафявите горски почви са 
образувани върху леко - песъчливо, глинест елувий, делувий или пролувий, при влажен 
климат и широко участие на широколистни /букови/, иглолистни и смесени гори. 

Сиви горски почви, също заемат по-високите части на територията на общината, 
формирани в условия на сравнително сухолюбива горска растителност. За този почвен 
тип е характерен добре оформен хумусно-елувиален хоризонт със среднопесъчливо-
глинест механичен състав и разположеният под него глинест илувиален хоризонт с 
тежко песъчливо-глинест механичен състав. 

Алувиално – ливадни  са ограничени в ниската част по територията на 
долинните разширения на река Огоста и нейния приток р. Дългоделска Огоста. Те са 
подходящи за отглеждане на всички селскостопански култури. 

3.2. Демографска и социално-икономическа характеристика 

Разположението на община Георги Дамяново в Северозападен район, обуславя 
нейната зависимост от демографските процеси. Населението на община Георги 
Дамяново по данни от ГРАО към дата 01.01.2021 г. е 1841 по постоянен адрес. Като 
цяло статистиката сочи, че населението както в общината, така и в България като цяло 
през последните години, прогресивно намалява. Броя на населението на жените в 
общината като цяло се запазва с по-ниски стойности, в сравнение с мъжкото. Средно 
годишното население на общината има следните стойности: 

Община Георги Дамяново 

показатели 2014г. 2015г. 2021 г. 

Население – общо 2 490  2 445 1841 

Мъже 1264 1 232 970 

Жени 1226 1 213 871 

Най-голям относителен дял във възрастовата структура на населението заемат 
над трудоспособна възраст т.е хората над 60 и повече години. Населението е 
разпръснато неравномерно  в 13-те населени места, което допълнително създава 
предпоставки за неравномерно разпределение на населението спрямо възрастовата му 
стуктура. 

3.3. Икономическа характеристика 

Динамиката в структурата на заетостта по сектори на икономиката в общината 
очертава увеличаване дела на наетите лица предимно в  услугите и аграрния сектор. 
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Сектора „Услуги“ продължава да бъде с най-голям дял. В аграрния сектор през 
последните години също се наблюдава увеличение на дела на наетите лица. Високият 
дял на сектор „Услуги“ заема 69%; „Аграрния“ сектор 11% и сектор „Индустрия“. 
Високите дял на услугите за сметка на останалите два сектора е в следствие на 
отслабващото влияние на промишлеността. 

Ситуацията в община Георги Дамяново през последните няколко години 
сравнително се е влошила, като коефициентът на заетост се е редуцирал близо 2 пъти в 
рамките на 10 години, в сравнение с другите общини от областта, община Георги 
Дамяново има най-нисък коефициент на заетост след община Якимово и Бойчиновци. 

4. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА СЪСТОЯНИЕТО НА 
УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО 

В изпълнение на действащата нормативна уредба, община Георги Дамяново, 
управлява, създава и прилага управлението на отпадъците в следната йерархична 
структура на управление: 

А) НА МЕСТНО НИВО 
На местно ниво, общината като  член на РСУО изпълнява задълженията си чрез местни 
програми и наредби, както следва: 
 
 - Програма за управление на дейностите с отпадъци – към настоящия момент, 
Общинската програма за управление на отпадъците е с изтекъл срок и е несинхронизирана 
с актуалното законодателство и стратегически документи в областта на управление на 
отпадъците. 

 - Наредба за дейностите по управление на отпадъците  на територията на 
Община Георги Дамяново на основание чл. 22 от Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО) – наредбата доразвива на местно ниво нормите за управление на 
отпадъците заложени в ЗУО и другите подзаконови нормативни документи. Настоящата 
Наредба е приета с Решение № 379, Протокол 50/18.07.2019 г. на Общинския съвет – 
Георги Дамяново. 

Б) НА РЕГИОНАЛНО НИВО 
  - Учредено е „Регионално сдружение за управление на отпадъците –Монтана“, 
което управлява отпадъците на регионално ниво за Общините – Георги Дамяново, 
Монтана, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Брусарци, Медковец, Вършец, 
Вълчедръм и Криводол (област Враца). 

5. АНАЛИЗ НА ОТПАДЪЦИТЕ  

Анализа на отпадъците на Община Георги Дамяново е изготвен на база предоставена 
информация от Общинската администрация, НСИ и РИОСВ – Монтана. 

 - Битови отпадъци;  
Дефиниции, съгласно ЗУО: 
По смисъла на ЗУО "Битови отпадъци" са "отпадъци от домакинствата" и "подобни 
на отпадъците от домакинствата". Към тях се приравняват и отпадъци от 
търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за 
отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време 
тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с 
битовите. 
 Количеството на образуваните битови отпадъци е променлива величина, която 
е функция от броя на населението, начина и стандарта на живот на населението, 
населеното място и степента му на благоустрояване, годишния сезон и др. 

14 

 



Община Георги Дамяново се стреми към 100% организирано сметосъбиране и 
сметоизвозване чрез активна политика за управление на отпадъци, като към момента 
всички населени места са обхванати в системата за сметосъбиране и сметоизвозване. 
 Общината се обслужва от „Регионално депо Монтана” (за битови и неопасни 
производствени отпадъци клас -депо за неопасни отпадъци), разположено в местност 
„Неделище“ в землището на с. Крапчене. Депото отговаря на нормативните изисквания 
и се експлоатира съгласно действащото екологично законодателство. Регионално депо 
за отпадъци – Монтана е изградено със средства от предприсъединителния финансов 
инструмент ИСПА и е пуснато в експлоатация през м. януари 2006 г. Отчитайки 
принципите на Европейското и Национално законодателство община Монтана със 
средства на Държавния бюджет на Република България построява и Завод за 
сепариране и компостиране, като в експлоатация е пусната инсталацията за 
предварително сепариране на твърди битови отпадъци и отделяне на рециклируеми 
компоненти, която започна работа на 05.06.2012 г. Общата площ на регионалната 
система за управление на отпадъците е 189 dka, капацитета на сепариращата 
инсталацие е 20 t/h, а капацитета на клетките за депониране е 911 400 t. Регоналната 
система обслужва 12 общини с население около 170 000 души, включително община 
Георги Дамяново. 

Количество на депонирани битовите отпадъци за периода 2017-2020 г. 

  
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

Мярка кг кг кг кг 
Г. Дамяново 669 685 651 741 

Източник: Общинска администрация – Георги Дамяново 

На фигурата по-горе се забелязва, че за последните четири години няма ясно 
изразена тенденция свързана с количеството депонирани смесени отпадъци, генерирани 
на територията на община Георги Дамяново. Това ясно показва, че въпреки, че 
населението в общината намалява, отпадъците се увеличават, което налага 
необходимостта от предприемане на ясни мерки, свързани с подобряване управлението 
на отпадъците. 

-  Масово разпространени отпадъци и опасни отпадъци от бита; 
Дефиниции съгласно ЗУО: 
"Масово разпространени отпадъци" са отпадъци, които се образуват след употреба 
на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради 
своите характеристики изискват специално управление. 
"Опасни  отпадъци" са отпадъците,  които  притежават  едно  или  повече опасни  
свойства,  посочени  в приложение № 3 към ЗУО. 

На територията на община Георги Дамяново не се осъществява разделно 
събиране на отпадъците от опаковки. Те се депонират на Регионално депо – Монтана, 
заедно с общия поток извозвани отпадъци, където се обработват на сепарираща 
инсталация. 

В общия поток битови отпадъци винаги могат да се срещнат батерии за битова 
употреба, лекарства и опаковки от тях, остатъци от бои, разтворители и лакове и 
техните опаковки, малки количества препарати за растителна защита и техните 
опаковки, луминисцентни осветителни тела, електрически уреди и друго битово 
електронно оборудване, които се причисляват към групата на опасните отпадъци от 
бита. 

15 

 



Луминисцентните лампи, излязлото от употреба електрическо и електронно 
оборудване (ИУЕЕО), батериите и други опасни отпадъци от бита  са  в обхвата на   
принципа „отговорност на производителя”  и  събирането им за по-нататъшно  
рециклиране или екологосъобразно обезвреждане  е задължение  на операторите, които 
ги пускат на пазара.  Законодателството дава възможност, икономическите оператори 
да се сдружават и да реализират принципа „отговорност на производителя” чрез 
създаване на колективни системи за разделно събиране и оползотворяване, подобни на 
тези за отпадъците от опаковки.   

Към момента, на национално ниво работят няколко организации за 
оползотворяване на ИУЕЕО,  за оползотворяване на батерии и  акумулатори, излезли от 
употреба МПС, за употребявани пневматични гуми и за  рециклиране на отпадъчни 
масла и нефтопродукти.  

Понастоящем община Георги Дамяново няма сключен договор с фирми за 
организиране на разделно събиране на ИУЕЕО, ИУГ, НУБА, отпадъци от опаковки и 
опасни отпадъци от домакинства. За някой от общините в региона /Монтана, 
Берковица, Вършец/ е въведена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, 
а на територията на големите търговски обекти в област Монтана има въведена система 
за разделно събиране на картон, пластмаса и метали, както и обратно събиране на 
негодни за употреба портативни батерии.  

По данни от общинския план за развитие на община Георги Дамняново, 
опасните отпадъци за общината се явяват препаратите за растителна защита, който към 
момента са с изтекъл срок на годност и са запечатени в стоманобетонови контейнери 
тип „Б-Б“ кубове в землището на село Георги Дамяново.  

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: 

В община Георги Дамяново не се осъществява разделното събиране на отпадъци 
от опаковки, ИУЕЕО, ИУГ, НУБА и опасни отпадъци от домакинства.  

С въвеждане на разделното събиране ще достигне до значително намаляване на 
количеството на депонираните отпадъци и същевременно с това удължаване на 
полезния живот на регионалното депо  в гр. Монтана. 

С оглед повишаване на количествата на рециклируемите отпадъци, които 
постъпват на депото в гр. Монтана е препоръчително общината да сключи договор 
за разделно събиране на МРО с фирми,  притежаващи съответния лиценз за 
осъществяване на дейността. 

- Строителни отпадъци; 

Съгласно ЗУО "строителни отпадъци" са отпадъците от строителство и 
разрушаване, съответстващи на кодовете отпадъци, посочени в глава 17 от Индекс към 
Решение 2000/532/EО на Комисията от 3 май 2000г. за замяна на Решение 94/3/ЕО за 
установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква "а)" от Директива 
75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за 
установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от 
Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци и следващите му 
изменения.  

Съгласно Закона за управлението на отпадъците, строителните отпадъци се явяват 
задължение на кметовете на общини, като определението за строителни отпадъци 
гласи, че това са отпадъците, получени в резултат на строителната дейност на 
строителни площадки, както и отпадъци от разрушаване или реконструкция на сгради и 
съоръжения. Основното количество строителни отпадъци се генерират от дейността на 
фирми, извършващи строителна и ремонтна дейност. Пазарът за рециклирани 
строителни отпадъци в България не е достатъчно развит и използването на 
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рециклирани строителни материали в строителството е слабо разпространено. Не се 
прилагат административни и икономически стимули за насърчаване на рециклирането 
на отпадъците от строителство и разрушаване. Това в голяма степен допринася за 
ниските нива на оползотворяване и рециклиране, които се наблюдават в страната през 
този период.  
По данни на РИОСВ – Монтана към 2020г. на територията на общината няма 
действаща инсталация за третиране на строителни отпадъци и депа за строителни 
отпадъци, като практиката е да се определят терени за строителните отпадъци с даване 
на строителното разрешение на обектите.  

През последните години строителството на територията на общината е 
ограничено. Няма практика за разделяне и сортиране на строителни отпадъци и 
обикновено, смесени с битовите отпадъци те се депонират на регионалното депо в 
Монтана.  

Липсват и инвестиционни намерения от страна на общините или частния бизнес 
относно въвеждането на алтернативи за депонирането, специализирани технологии, 
инсталации и съоражения за преработване и/или рециклиране на строителни отпадъци с 
цел тяхното оползотворяване, посредством повторното им влагане в строителството. 

За община Георги Дамяново, липсват конкретни данни за вида и количествата 
генерирани строителни отпадъци. Строителните отпадъци се образуват предимно от 
ремонтна дейност от домакинствата на територията на Общината и са в количества под 
указаните в Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материали. В повечето случаи отпадъците се изхвърлят в 
контейнерите за общ битов отпадък и чрез системата за сметосъбиране и 
сметоизвозване постъпват за депониране. Не  са изключение и случаите на 
нерегламентирано изхвърляне на този тип отпадък. 

- Производствени отпадъци  
  Съгласно ЗУО, производствените отпадъци представляват количества вещества 
(продукти, остатъци, суровини и материали), несъдържащи вредни замърсители, 
създаващи риск за здравето на хората и околната среда, които не могат да се използват 
в производството (поради липса на технологии или пазар), не могат да бъдат продадени 
и от които притежателят желае или е длъжен да се освободи. Най-важни между тях са 
отпадъчните материали, в резултат на производствения процес, трудно се разлагат и 
съдържат главно химични вещества. Производствените отпадъци обикновено са 
твърди, но често пъти могат да бъдат пластични или течни, трудно обработваеми. От 
гледна точка на обществената хигиена и здравеопазването в по-голямата си част са 
вредни и могат да се считат за опасни. За тяхното отстраняване обикновено се грижат 
самите предприятия.  
 Друг вид с по-голямо количество опасни отпадъци са и излязлото от употреба 
електрическо и електронно оборудване. Изискванията към пуснатото на пазара 
електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) и задълженията за събирането, 
транспортирането, временното съхраняване, предварителното третиране, повторно 
използване, рециклирането, оползотворяването и/или обезвреждането на излязло от 
употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) са нормативно 
регламентирани с Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и 
електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване, приета с ПМС № 82 от 10.04.2006 г. /ДВ, бр. 36 от 2006 г./. 
Наредбата транспонира изискванията на Директива 2002/96/ЕС за отпадъците от 
електрическо и електронно оборудване и Директива 2002/95/ЕС за ограничаване 
използването на някои опасни вещества в електрическото и електронно оборудване 
(RоН8 Директивата).  
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Към момента няма ясно документирани данни за количествата на генерираните 
неопасни индустриални отпадъци в Общината.  

 
- Биоразградими отпадъци; 

„Биоразградими отпадъци“ са всички отпадъци, които имат способността да се 
разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, 
картон и други.  
"Биоотпадъци" са биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни 

и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено 
хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на 
хранително-вкусовата промишленост.  
Изискванията към биоотпадъците са регламентирани в 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 2017г., изм. и доп. ДВ. бр. 47 от 5 юни 2018г., 
изм. и доп. ДВ. бр. 2 от 8 януари 2021г.  

След проведени проучвания за компостиране на зелените биоразградими 
отпадъци на територията на Регионално сдружение за управление на отпадъците – 
Монтана, Общото събрание на Регионалното сдружение одобри да се приложи 
децентрализиран подход, в т.ч. Общините Чипровци и Георги Дамяново да изградат 
обща компостираща инсталация. 

През 2018 г. община Георги Дамяново, съвместно с община Чипровци, подписа 
договор за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци в общините Чипровци и Георги Дамяново по проект 
BG16M10P002-2.005-0008, финансиран по процедура BG16M1OP002-2.005 
„Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени 
и/или биоразградими отпадъци“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 
2014-2020 г. Теренът за изграждане на инсталацията е в село Бели Мел – Община 
Чипровци. Бенефициент по проекта е Община Чипровци, а партньор е Община Георги 
Дамяново.  

Целта на проекта е да се намали количеството депонирани биоразградими 
отпадъци, генерирани на територията на общините Чипровци и Георги Дамяново, чрез 
разделното събиране и оползотворяване на зелените битови отпадъци. Тази цел е в 
съответствие с европейските и националните цели за поетапно намаляване на 
количествата на биоразградимите битови отпадъци, предназначени за депониране. 
Проектът допринася и за подобряване на ресурсната ефективност, като в резултат от 
инвестицията отпадъкът ще се превръща в оползотворяем ресурс – компост. В община 
Георги Дамяново към настоящия момент не се прилага система за домашно 
компостиране. 
За да бъдат спестени ресурсите за събиране, транспортиране и оползотворяване на 
зелените отпадъци в общината е препоръчително да бъде въведена и система за 
домашно компостиране. По този начин могат да се оползотворят голяма част от 
хранителните и градинските отпадъци, което ще доведе до намаляването вредните 
парникови емисии. 

- Анализ на утайките от ПСОВ 

На територията на община Георги Дамяново има изградена една ПСОВ – 
Копиловци, находяща се в с. Копиловци, общ. Георги Дамяново. ПСОВ – Копиловци е 
с капацитет 725 бр. еквивалент жители и средно денонощно отпадъчно водно 
количество 91,35 м3/ден. 
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Към момента не са извършвани лабораторни изследвания относно 
съответствието на  генерираните от ПСОВ утайки с нормите регламентирани в 
Наредбата за третиране на биоотпадъците. 

6. МОРФОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

За Община Георги Дамяново е правен анализ на морфологичния състав на битовите 
отпадъци през 2016 г.от фирма „Ди Ей Би Консултинг” ЕООД гр. София”. 

Определянето на морфологичния състав на отпадъците - определяне на количествата и 
процентното съдържание на следните видове отпадъци: 

• Хранителни 
- Отпадъци от плодове, зеленчуци, месо, риба, развалени хранителни продукти, кости и др. 

• Хартия и картон  
- Вълнообразен картон (велпапе) 
- Тетрапак -  кутии от сокове, мляко, вино 
- Хартия от  опаковки - кашони, кутии от обувки, бонбони, кафе, цигари, вафли, и други 
опаковки 
- Хартия друга - вестници, списания, тетрадки, брошури.. в това число памперси, салфетки, 
санитарна хартия 

• Пластмаса 
- Пластмаса - обща, която не е от опаковки ( детски играчки, касети, или с неясен произход за 
вид) 
- ПВЦ ( балатум, мушама) 
- Пластмаса - ОПАКОВКИ , в т.ч. 
- ПЕТ( прозрачен, бял, зелен, кафяв, син) 
- Фолиа ( Стреч, найлон, торбички, опаковки от солети, вафли, хляб, чипс и други 
пакетирани хранителни продукти) 
- Стиропор 
- Твърди пластмасови контейнери (майонеза, сосове, горчица,  кетчуп, шампоани, паста за 
зъби, кремове за ръце и лице) 
- Други опаковки, на които не е упоменат вида и произхода 

• Текстил  
- Стари дрехи, парцали, вата, въжета и др. 

• Гума 
- Всички видове, без автомобилните 

• Кожа  
- Обувки, дрехи, чанти, колани, ремъци и др. 

• Градински  
- Растителни отпадъци, остатъци от градински растения, цветя, листа, трева и др. 

• Дървесни отпадъци   
- Парчета от дъски, летви, талаш, , клони и др. 

• Стъкло 
- Стъкло -  опаковки от  бутилки и буркани, съдове,  
- Стъкло-  прозоречно стъкло, натрошено стъкло и др. 

• Метали 
- Съдове, прибори за хранене, парчета ламарина, винкели, консервни кутии, арматурно 
желязо, домакински уреди, ВИК - тръби, водомери и др. 

• Инертни материали  
- Чакъл, парчета от мазилка, тухли, бетон,  керамика и др 

• Опасни отпадъци  
- Батерии и акумулатори; излязло от употреба електрическо и електронно оборудване - 
ИУЕЕО 
- Химически препарати и автокозметика, туби от боя за коса, абразивни прахове, аерозоли, 
препарати за почистване на стъкло, белина, препарат за отпушване на тръби, лекарства с 
изтекъл срок, шампоани за кучета и други с неясен състав отпадъци 

• Други отпадъци  
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- Пръст, сгурия, трудни за класифициране 
• Едрогабаритни отпадъци (ЕГО) - в случай че има такива  

- Дюшеци, санитария -казанчета, мивки, автомобилни гуми и др. се отделят настрана и не се 
включват в изследвана проба. 

Резултати от обемното тегло за отпадъците за община Георги Дамяново сезон 
пролет 

• Проба 1 – 378 kg/m3 
Пролет 

Вид Отпадък кг % % % 
проба 1 проба 1 Методика Други 

Хранителни 20,35кг 16,33% 15,60% 3,4% 
Хартия 5,42кг 4,35% 6,10% 0,6% 
Картон 4,24кг 3,40% 4,00% 0,6% 
Пластмаса 7,78кг 6,24% 10,30% 0,6% 
Текстил  2,87кг 2,30% 2,00% 0,3% 
Гума 1,53кг 1,23% 1,00% 0,0% 
Кожа 0,69кг 0,55% 1,00% 0,0% 
Градински 27,91кг 22,40% 30,90% 2,3% 
Дървесни 2,42кг 1,94% 2,90% 0,2% 
Стъкло 2,65кг 2,13% 2,40% 1,8% 
Метали 0,97кг 0,78% 1,90% 0,6% 
Инертни 11,51кг 9,24% 21,30% 18,2% 
Опасни 0,92кг 0,74% 0,60% 0,0% 
Други 35,35кг 28,37% 0,00% N/A 
Общо 124,60кг 100,00% 100,0% 28,37% 

• *Други- пръст, сгурия, трудни за идентифициране 
 

Резултати от обемното тегло за отпадъците за община Георги Дамяново сезон 
Лято 

 
• Проба 1 – 435 kg/m3 

Георги Дамяново- Лято 

Вид Отпадък 
кг % % % 
проба 1 проба 1 Методика Други 

Хранителни 23,43кг 16,98% 15,60% 2,68% 
Хартия 6,13кг 4,44% 6,10% 0,45% 
Картон 4,44кг 3,22% 4,00% 0,45% 
Пластмаса 9,44кг 6,84% 10,30% 0,45% 
Текстил  5,33кг 3,86% 2,00% 0,22% 
Гума 1,32кг 0,96% 1,00% 0,00% 
Кожа 1,05кг 0,76% 1,00% 0,00% 
Градински 32,90кг 23,84% 30,90% 1,79% 
Дървесни 2,37кг 1,72% 2,90% 0,18% 
Стъкло 3,59кг 2,60% 2,40% 1,39% 
Метали 2,35кг 1,70% 1,90% 0,45% 
Инертни 14,41кг 10,44% 21,30% 14,30% 
Опасни 0,41кг 0,30% 0,60% 0,00% 
Други 30,83кг 22,34% 0,00% N/A 
Общо 138,00кг 100,00% 100,0% 22,34% 
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• *Други- пръст, сгурия, трудни за идентифициране 
 

Резултати от обемното тегло за отпадъците за община Георги Дамяново сезон есен 
• Проба 1 – 382 kg/m3 

Георги Дамяново- Есен 

Вид Отпадък кг % % % 
проба 1 проба 1 Методика Други 

Хранителни 21,92кг 17,40% 15,60% 2,00% 
Хартия 7,74кг 6,14% 6,10% 0,33% 
Картон 3,35кг 2,66% 4,00% 0,33% 
Пластмаса 10,52кг 8,35% 10,30% 0,33% 
Текстил  2,47кг 1,96% 2,00% 0,17% 
Гума 1,80кг 1,43% 1,00% 0,00% 
Кожа 0,73кг 0,58% 1,00% 0,00% 
Градински 34,15кг 27,10% 30,90% 1,33% 
Дървесни 2,38кг 1,89% 2,90% 0,13% 
Стъкло 1,49кг 1,18% 2,40% 1,03% 
Метали 1,46кг 1,16% 1,90% 0,33% 
Инертни 16,25кг 12,90% 21,30% 10,67% 
Опасни 0,73кг 0,58% 0,60% 0,00% 
Други 21,00кг 16,67% 0,00% N/A 
Общо 126,00кг 100,00% 100,0% 16,67% 

• *Други- пръст, сгурия, трудни за идентифициране 
 

Резултати от обемното тегло за отпадъците за община Георги Дамяново 
сезон зима 

Георги Дамяново 
Зима 

Вид Отпадък кг % % % 
проба 1 проба 1 Методика Други 

Хранителни 24,12кг 16,80% 15,60% 3,27% 
Хартия 3,65кг 2,54% 6,10% 0,55% 
Картон 1,72кг 1,20% 4,00% 0,55% 
Пластмаса 5,90кг 4,11% 10,30% 0,55% 
Текстил  2,01кг 1,40% 2,00% 0,27% 
Гума 0,90кг 0,63% 1,00% 0,00% 
Кожа 0,49кг 0,34% 1,00% 0,00% 
Градински 20,53кг 14,30% 30,90% 2,18% 
Дървесни 1,61кг 1,12% 2,90% 0,22% 
Стъкло 3,30кг 2,30% 2,40% 1,69% 
Метали 2,61кг 1,82% 1,90% 0,55% 
Инертни 37,19кг 25,90% 21,30% 17,46% 
Опасни 0,37кг 0,26% 0,60% 0,00% 
Други 39,17кг 27,28% 0,00% N/A 
Общо 143,60кг 100,00% 100,0% 27,28% 
 За сезон пролет хранителни, градински и инертни отпадъци съставляват основна част от 
потока на отпадъци за сезона. Стойностите са типични за сезона. Има леко завишени от 
очакваните стойности на текстилни отпадъци. Това би могло да се дължи на инцидентно по-
голяма концентрация на съответния вид отпадък в обследвана проба. 
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 През летния сезон правят впечатление високи стойности на хранителни отпадъци. 
Хранителните и градински отпадъци съставляват основна част от отпадъка. Високи са 
стойностите на отпадъците от стъкло. Може да се приеме, че нетипичния показател е 
инцидентен и не представлява повод за взимане на конкретни мерки поне на този етап. 
Останалите фракции (хартия, картон,пластмаса, гума, кожа, дървесни, стъкло, метал, инертни, 
опасни) са с близки до методиката стойности.  
 За сезон есен се наблюдават по-високи стойности на хранителни и хартиени . 
 За сезон зима хранителните и инертни отпадъци съставляват най-значителна част от 
потока отпадъци и превишават зададените от Методиката норми. Останалите категории 
отпадъци са близки до установените според Методиката референтни стойности. Доста по-
занижени спрямо референтните стойности са отпадъците от градински, дървесни, картон и 
хартия. Техните стойности са типични за сезона. Дървесни и градински очаквано са по-ниски 
през зимата. Хартия и картон са по-ниски заради изгарянето им за отопление. 
 Обобщеният поглед над събраната иноформация показва, че характерните за община 
Георги Дамяново стойности не се различават значително от стойностите зададени от Методика 
за определяне на морфологичния състав на битовите oтпадъци на МОСВ.  Все пак, там, където 
срещаме отклонения от нормата, то това се дължи основно на сезонност. Незначителните 
разминавания можем да отдадем на инцидентно повишено или понижено съдържание на 
съответния отпадък в съответната обследвана проба. Единствените по-нетипични стойности са 
стойностите на хранителните отпадъци. Стойностите за хранителни отпадъци са постоянно 
завишени спрямо референтните стойности. Това е нехарактерно за населени места от  този тип. 
Би следвало този показател да се наблюдава във времето при извършване на последващи 
морфологични анализи. 
 Хранителният и градински отпадък представлява най-голяма част от битовия отпадък 
на община Георги Дамяново. Средно 17% от битовият отпадък е хранителен, 22% от битовият 
отпадък е градински. Трети по процентно съдържание са инертни, следвани от пластмаса, 
хартия и картон .Останалите обследвани фракции са както следва в низходящ ред текстил, 
стъкло, дървесни, метаи, гума, кожа, опасни.  
 Морфологичният анализ на битовият отпадък на община Георги Дамяново е базиран на 
4 изолирани проби.  
7. АНАЛИЗ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Към настоящия момент отпадъците на община Георги Дамяново се извозват до 
регионално депо – гр. Монтана, изградено през януари 2006г., със средства от 
предприсъединителния финансов инструмент ИСПА. Регионалното депо за неопасни 
отпадъци се намира се в местността „Неделище“, в землищата на селата Крапчене и 
Николово, община Монтана.  

Депото се обслужва от всички общини от област Монтана, включително и от 
община Криводол (област Враца). Експлоатацията на съоражението се осъществява в 
съответствие с условията в Комплексното разрешително и включва четири клетки за 
депониране с максимален капацитет – 911 400t. Отчитайки принципите заложени в 
Европейското и Националното законодателство община Монтана със средства от 
Държавния бюджет на Р. България построява и „Завод за сепариране и компостиране“, 
като към момента в експлоатация е пусната инсталацията за сепариране на ТБО. 
Общата площ на регионалната система за управление на отпадъците е 198 дка, а 
капацитета на сепариращата инсталация е 20т/час. 

Депото за неопасни отпадъци, включва четири броя клетки за депониране, от 
които три са напълно завършени, а четвъртата е само профилирана.  

На депото се приемат само неопасни отпадъци, които са включени в списъка на 
видовете отпадъци, разрешени за депониране на депото в съответствие с условията в 
Комплексното разрешително. Съгласно Комплексното разрешително по чл. 117 от 
ЗООС, издадено от МОСВ операторът на депото е Община Монтана. 
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7.1 ИНФРАСТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИООТПАДЪЦИТЕ 

След проведените проучвания за компостиране на зелените биоразградими 
отпадъци на територията на Регионално сдружение за управление на отпадъците – 
Монтана, Общото събрание на регионалното сдружение одобри да се приложи 
децентрализиран подход, в т.ч. Общините Чипровци и Георги Дамяново да изградят 
обща компостираща инсталация. 

7.2 ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО И 
РАЗРУШАВАНЕ 

Община Георги Дамяново няма отредено самостоятелно депо за депониране и 
инсталации за третиране на строителни отпадъци. Към настоящият момент 
строителните отпадъци се депонират. Общината не разполага с информация за 
генерираните отпадъци от строителство и разрушаване. 

7.3. ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА УТАЙКИ ОТ ПСОВ 

На територията на Община Георги Дамяново през 2014г. е пусната в 
експлоатация една пречиствателна станция за отпадъчни води, находяща се в с. 
Копиловци, Община Георги Дамяново. ПСОВ е с капацитет 725 бр. еквиваленти 
жители и със средно денонощно отпадъчно водно количество 91,35 м3/ден. 
Пречистените води се заустват в р. Копиловска бара във връзка с което се осъществява 
постоянен мониторинг за състоянието на водите, а изходните показатели се 
предоставят ежемесечно на РИОСВ – Монтана и Басейнова дирекция Дунавски район с 
център гр.Плевен. 

В Община Георги Дамяново всички населени места са водоснабдени. 
Водоснабдителната мрежа на общината се експлоатира от „Водоснабдяване и 
канализация“ ООД – гр. Монтана. Като цяло водоснабдителната мрежа в повечето 
селски райони на територията на „ВиК Монтана“ ООД, страдат от лошо състояние на 
съораженията и остаряло оборудване. За община Георги Дамяново състоянието на 
водоснабдителната мрежа е задоволително, като е необходим процесът на 
модернизация на съществуващата водопроводна мрежа да продължи с оглед 
намаляване на водните загуби. 

В повечето населени места от общината няма изградена канализационна мрежа. 
В края на 2013г. заедно с ПСОВ - Копиловци е започнал и строежът на 
Канализационната система в с. Копиловци. През 2015г. обектът е въведен в 
експлоатация. 

8. АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ. 
ФИНАНСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ ЗА УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ 
НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Проблемите, свързани с отпадъците са строго специфични и комплексни. 
Отпадъците са пряк замърсител на въздуха, водите и почвата и носят риск за здравето 
на човека – затова решаването на проблемите, свързани с управлението на отпадъците 
се явява един от най-сериозните екологични проблеми. От друга страна, голяма част от 
тях притежават ценни суровинни качества и могат да бъдат отново оползотворени в 
производството като вторични суровини. Намаляване или ограничаване на 
замърсяването и оползотворяване могат да се осъществят с помощта на нови 
технологии, в подходяща икономическа среда. Предвид това, решаването на 
проблемите изисква интегрираност на подходите, внедряване на нови технологии, 
създаване на подходяща икономическа среда и нормативна база.  
На този етап отпадъците генерирани на територията на Община Георги Дамяново не се 
подлагат на предварително третиране в съоръжение преди депонирането им.  
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Системата за организирано събиране на битовите отпадъци обхваща 100 % от 
общината.  

8.1  ОБХВАНАТИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНСКАТА СИСТЕМА ЗА 
СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, ЧЕСТОТА НА ИЗВОЗВАНЕ, 
НАЛИЧНИ ВИДОВЕ И БРОЙ КОНТЕЙНЕРИ 

Сметосъбирането и сметоизвозването за всички населени места в общината се 
осъществява посредством сключен договор № ДГ-125/16.09.2021 от с фирма „Комунал 
Сервиз“ ООД. Към момента, община Георги Дамяново е в процедура на избор за 
изпълнител по обществена поръчка. Отпадъците генерирани на територията на община 
Георги Дамяново  се събират смесено и се извозват за депониране до регионалното депо в 
гр. Монтана. Населените места от общината са осигурени с необходимите съдове за битови 
отпадъци – кофи тип „Мева“ с обем 0,11 м3 и контейнери тип „Бобър“ с обем 1,1 м3. 

Брой и видове на съдовете за сметосъбиране в Община Георги Дамяново 
 Тип“Бобър“ 1,1 

м3 
Тип“Мева“ 
0,11 м3 

Георги Дамяново 226 600 
Източник: Общинска администрация – Георги Дамяново 

Сметосъбирането и сметоизвозването се осъществява във всички населени места 
на общината, включително и в района на „Лошушанския манастир“ по ежемесечно 
утвърден график – три пъти в месеца. Броят на съдовете за сметосъбиране и 
сметоизвозване по населените места е както следва: 

Брой съдове за смет за всички населени места от община Георги Дамяново 

№ Населено място Контейнери тип 
„Бобър“ броя 

Собственост на 
фирмата 
изпълнител 

Кофи тип 
„Мева“ броя 

Контейнери 
тип „Бобър“ 
броя 

Собственост 
на Общината 

1 Георги Дамяново 22 40 8 

2 Копиловци 37 167 3 

3 Главановци 5 30 3 

4 Дълги Дел 14 80 3 

5 Д. Слатина 9 20 2 

6 Говежда 31 95 6 

7 Еловица 7 2 1 

8 Помеждин 2 1 1 

9 Меляне 16 45 3 

10 Гаврил Геново 16 55 2 

11 Каменна Рикса 13 30 3 
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12 Видлица 8 20 3 

13 Чемиш 5 15 3 

Източник: Община Георги Дамяново 
Наличните съдове не са достатъчни за нуждите на населението, поради 

амортизираност на голяма част от тях. Извозването на отпадъците до Регионалното 
депо се осъществява със сметосъбиращ автомобил „МАН“ с капацитет 16 м3. 

 
8.2 ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Финансирането на услугите и дейностите по събиране, извозване, съхранение или 
обезвреждане на битовите отпадъци се осъществява чрез събиране на такса „Битови 
отпадъци“. Тя се определя в годишен размер и е планирана в План-сметката за 
приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметопочистването и 
сметоизвозванетона територията на Общината за съответната година. 
Приходи от такса битови отпадъци на община Георги Дамяново за периода 2016 – 

2020 
 
 

Източник:Общинска администрация – Георги Дамяново 
 

В Р.България такса битови отпадъци се заплаща от домакинствата и от 
юридическите лица, изчислена на база данъчна оценка или отчетна стойност на имота. 

Определянето на таксата за битови отпадъци e съобразено с извършваните 
разходи, свързани с дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на битови 
отпадъци, поддържане чистотата на местата за обществено ползване и обработката на 
тези отпадъци, изпълнение на задължения на Общината заложени в ЗУО. 

Практиката до момента е такса „битови отпадъци“ да се определя в „промил“ 
върху данъчната оценка на недвижимите имоти или отчетната му стойност (по-
високата от двете). 

Проучванията в региона до момента показват следното: 
Размерът на таксата се определя като промил от данъчната оценка на съответния 

имот. В повечето случаи таксата за бизнеса, определена в промили, е неколкократно по-
висока от таксата за домакинствата, чрез което на практика бизнесът субсидира 
услугите по събиране, транспортиране и депониране на отпадъците от домакинствата и 
поддържане на териториите за обществено ползване . 

Освен облагането с промил върху стойността на имота, съществува възможност 
заплащането на ТС за нежилищни имоти на предприятия и фирми да се извършва на 
база количество генериран отпадък в зависимост от брой декларирани съдове за 
обслужване през годината - редът е регламентиран в чл.17/1/т.3 от Наредба №12 за 
определяне на размера на общинските такси и цени на услуги. 

 

 година приходи 

 

Община Георги 
Дамяново 

2016г. 106 779,71 лв. 

2017г. 103 972,30 лв. 

2018г. 160 633,17 лв. 

2019г. 120 699,43 лв. 

2020г. 94 813,38 лв. 
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9. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И 
ЗАПЛАХИТЕ SWOT АНАЛИЗ   

 Принципно методологията на този анализ, включва взаимообвързана оценка на 
вътрешните за дадена организация или община силни (Strengths) и слаби (Weaknesses) 
страни, както и на външните за организацията или общината възможности 
(Opportunities) и заплахи (Threats). Въпреки, че този подход първоначално се е 
използвал за анализ на бизнес организации, неговите основни елементи се оказват 
много удобни и приложими при формиране на бъдещата политика на една община, по 
отношение опазването на околна среда и в частност управлението на отпадъците. 
Резултатите от SWOT - анализа позволяват по-точно формулиране на приоритетите и 
целите за управлението на отпадъците в Община Георги Дамяново както и направата на 
периодична оценка на позицията на Регионалното сдружение и предприемането на 
мерки (дейности) за коригиране на нейното състояние. Между елементите на този 
анализ има отделни взаимовръзки, които разкриват потенциала или проблемите, които 
стоят на преден план за разрешаване. 

Схемата на SWOT анализа е илюстрирана по-долу: 
 

 
 
Силни страни.  
Силните страни са ресурс, умение или друго преимущество, което притежава секторът. 
Силната страна е отличителна компетенция, която дава сравнително предимство. 
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.  
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10. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА, АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И 
НАСОКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ 

10.1 СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 
Стратегическите цели на Програмата за управление на отпадъците на Община 

Георги Дамяново за периода 2021-2028 г. са определени въз основа на целите на 
националната политика за управление на отпадъците и ефективно използване на 
ресурсите, респ. предвижданията на Националния план за управление на отпадъците 
2021-2028 г., и направените изводи и препоръки от анализа на текущото състояние при 
управление на отпадъците на територията на общината, прогнозите за образуваните 
отпадъци за периода на Програмата и SWOT анализа.  
В съответствие с това стратегическите цели на Програмата за управление на 
отпадъците са:  
• Стратегическа цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез 
предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване;  
- Програма  за предотвратяване на образуването на отпадъци; 
- Подпрограма за предотвратяване на образуването на хранителни отпадъци; 
• Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени 
отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонирането на отпадъци;  
- Програма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за 
рециклиране на битовите отпадъци; 
- Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни 
отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради; 
- Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на масово 
разпространени отпадъци; 
- Подпрограма за управление на опаковките и отпадъците от опаковки; 
• Стратегическа цел 3: Намаляване на количествата и на риска от депонираните 
битови отпадъци 
-    Програма за намаляване на количествата и на риска от депонираните битови 
отпадъци; 
10.2 АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗИ ЗА ВИДА 
И КОЛИЧЕСТВАТА НА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ ДО 2028 Г. 
 10.2.1 АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ  

Европейското и национално законодателство по управление на отпадъците/ 
Директива 75/442/ЕЕС и ЗУО определят като приоритет предприемането на мерки за 
предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци. Това от своя страна води до 
намаляване на количеството на образуваните отпадъци и намаляване на вредното 
въздействие върху околната среда. Предотвратяването и намаляване образуването на 
отпадъци се осъществява през целия времеви цикъл на продуктите от тяхното 
проектиране до превръщането им в отпадъци.  

Правилно прилаганата политика за предотвратяване и намаляване образуването 
на отпадъци ще доведе до намаляване на разходите по събирането им, 
транспортирането, обезвреждането и контрола по прилагане на нормативните 
изисквания.  
ЗУО изисква програмите за управление на отпадъците да включват мерки за 
предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци. Мерките за постигане на 
националната цел за предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци следва 
да се прилагат на местно ниво.  
По важни от тях са:  
• Икономически стимули за намаляване образуването на отпадъци  

Определянето на размера на таксите за битовите отпадъци е от компетенциите 
на общината. Прилагането на принципа за заплащане на реално генерирани отпадъци е 
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важен икономически инструмент за насърчаване на фирми и домакинства да образуват 
по-малко количество отпадъци. Към настоящия момент размерът на таксата в Община 
Георги Дамяново се определя на база данъчна оценка на имота. Тази практика не е 
обвързана с реалното формиране на отпадъците и по този начин за различните 
генератори на отпадъци размерът на таксата за някои е нереално нисък , а за други 
нереално висок.  
Прилагането на ефективни схеми за определяне размера на таксите за сметосъбиране, 
сметоизвозване, обезвреждане и депониране на отпадъците насърчава населението да 
потребява продукти, от които се образуват по- малко отпадъци (например – за повторна 
употреба, с по-малко опаковки и т.н.). Намаляването на общото количество би довело и 
до до съкращаване на разходите за общинския бюджет по третиране на отпадъците.  
• Осъществяване на ефективен контрол върху спазването на изискванията, въведени в 
наредбите за масово разпространени отпадъци по отношение заплащането на 
продуктови такси и относно повторното използване на съответния вид масово 
разпространен отпадък  
 При водене на преговори с организации по оползотворяване за изграждане на 
системи за разделно събиране на отпадъци на територията на Община Георги Дамяново е 
необходимо да бъдат поставени изисквания за организиране на депозитни системи за 
определени видове опаковки , обратно приемане в търговските обекти на излязло от 
употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и за 
предлагане на по-ниски цени продукти от събирателните пунктове.  
• Контрол върху спазването на забраните за изхвърляне в общия поток на опасни 
отпадъци от домакинствата  
 В законодателството са въведени забрани за депониране на редица отпадъци, 
притежаващи опасни свойства. Осигуряването на спазване на тези забрани на местно 
ниво ще доведе до намаляване вредното въздействие върху околната среда. Мерките за 
налагане на санкции за нарушаване на забраните следва да се обвърже с въвеждане на 
система за събиране на опасни отпадъци от бита. В този случай освен контрол е от 
особена важност работата с обществеността, училища, неправителствени организации.  
10.2.2 ПРОГНОЗИ ЗА ВИДА И КОЛИЧЕСТВАТА НА ОБРАЗУВАНИТЕ 
ОТПАДЪЦИ ДО 2028 Г.  
• Демографска прогноза  
 За характеризиране на демографското състояние на общината са използвани 
данните от Националния статистически институт (НСИ) за 2019 г.  
За изготвянето на реалистична прогноза за броят на населението са отчетени и тенденциите 
за промяна на механичният прираст на населението. В основата на миграцията са главно:  
- семейни причини;  
- трудова заетост;  
- по-добри условия на живот и др;  

Община Георги Дамяново е подложена от една страна на влиянието на редица 
фактори, като например демографски, социално-икономически, отнасящи се до нейната 
територия, така и на действието на влияния и фактори, характерни за цялата страна. 
Основна роля за тенденциите в настоящата демографска ситуация играят фактори като 
раждаемост и смъртност, полово-възрастова и образователни структури на населението 
на общината. Населението на община Георги Дамяново бележи трайна тенденция на 
застаряване. Броят на младите хора и на хората в трудоспособна възраст в общината 
през последните години намалява. Естественият прираст на населението е отрицателен, 
като бележи тенденция на малко намаление.  
10.3 ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ  

Предотвратяването на отпадъци стои най-високо в йерархията за управление на 
отпадъците. В европейското и съответстващото българско законодателство 
дефиницията за предотвратяване образуването на отпадъци е: „Мерки, взети преди 
едно вещество, материал или продукт да се превърне в отпадък, които намаляват:  
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 • количеството отпадъци, включително чрез повторна употреба на продуктите 
или удължаване срока на експлоатация на продуктите;  
 • неблагоприятните въздействия на генерираните отпадъци върху околната среда 
и човешкото здраве;  
 • съставът на опасни вещества в материалите и продуктите.  
 От количествена гледна точка предотвратяването на образуването на отпадъци 
означава предотвратяване или ограничаване генерирането на отпадъци. Това може да 
бъде постигнато чрез по-дълъг срок на употреба на продуктите, веществата или 
материалите (очевидно чрез повторна употреба и производство на продукти с 
продължителен срок на експлоатация, което заменя нуждата от нови продукти) или 
просто чрез употреба на по-малко материали (намаляване на материалоемкостта). От 
гледна точка на качеството предотвратяване образуването на отпадъци означава 
предотвратяване и ограничаване на екологично опасните отпадъците и по-специално 
опасните и/или токсични вещества.  
 Предотвратяване на образуването на отпадъци може да се постигне само чрез 
предприемане на практически решения на различните етапи от жизнения цикъл на 
продуктите: дизайн, производство, външен вид и начин на използване от 
потребителите.  
 Новата Рамкова директива 2008/98/ЕС за отпадъците изисква от страните-членки 
в срок до 12 декември 2013 г. да разработят и утвърдят Национални програми за 
предотвратяване на образуването на отпадъците. Тези програми трябва да се оценяват 
най-малко на всеки 6 години и да се актуализират. Те трябва или да са част от 
програмите за управление на отпадъци, или да са част от други програми свързани с 
политиката по опазване на околната среда, или могат да са отделни програми.  

10.4  УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА РЕЦИКЛИРАНИ И 
ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ  

 Увеличаването на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци води до 
минимизиране на количествата на рециклируемите отпадъци в общия поток на 
отпадъците, постъпващи на депо.  

Формулирането на количествени цели за рециклиране и оползотворяване, 
засягащи определени приоритетни потоци отпадъци е практическа мярка за налагане на 
рециклирането/оползотворяването.  
 Законът за управление на отпадъците постави изискване пред местните власти 
да достигнат поетапно до 2020 г. рециклиране на битовите отпадъци от хартия и 
картон, метали, пластмаса и стъкло в следните количества:  
• до 1 януари 2020 г. - най-малко 50 на сто от общото им тегло.  
Нормативната уредба дава възможност всяка община да постигне целта самостоятелно 
или заедно с други общини, в зависимост от решението на Общото събрание на 
съответното РСУО и наличната инфраструктура за третиране на отпадъците в 
общината и региона.  
 При изпълнението на целите за рециклиране на битовите отпадъци съответните 
общини се освобождават от заплащане на отчисления по чл.64 от ЗУО в размер на 50% 
от дължимата за съответната година сума. Освобождаването от заплащане е 
изключително важно и от социална гледна точка, тъй като заплатените суми за 
отчисления рефлектират в посока увеличение на таксата за битови отпадъци, т.е. при 
изпълнение на целите за рециклиране на битовите отпадъци от общината, тези разходи 
няма да се включват в таксата битови отпадъци.  
 Разпоредбите на ЗУО изискват до 31 декември 2028 г. ограничаване на 
количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 70 на сто от общото 
количество на същите отпадъци, образувани в Република България през 1995 г. Тази 
цел е в съответствие и произтича от изискванията на Директива 1999/31/ЕС относно 
депа за отпадъци. Намаляването на депонираните биоразградими отпадъци има пряко 
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отношение към политиките за климатичните промени, тъй като води до намаляване на 
емисиите на парникови газове.  
Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците задължава общините за всеки от 
регионите за управление на отпадъци по чл. 49, ал.9 от ЗУО заедно или поотделно да 
постигат поетапно цели за разделно събиране и оползотворяване на битовите 
биоотпадъци:  

• до 31 декември 2028 г. - не по-малко от 70 на сто от количеството на 
битовите биоотпадъци образувани в региона през 2014 г. 
10.5 ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ   

 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. 

10.6 ПОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО РАЗДЕЛЯНЕ, ВРЕМЕННО 
СЪХРАНЕНИЕ, СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ  

 Законодателството предоставя възможност на общините сами да определят 
организацията и техническите средства по събирането, извозването и 
обезвреждането на битовите отпадъци при спазване на условията за опазване на 
околната среда и човешкото здраве от вредното им въздействие. Съгласно 
изискванията на ЗУО кметът отговаря за осигуряването на съдовете за съхранение 
на отпадъците, събирането и транспортирането им до депата, инсталациите или 
други съоражения за обезвреждане. Средствата за управление се формират от 
събирането на „такса за битови отпадъци“ , като начина за събиране, определяне и 
разходване се определят по реда на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). 

10.7 УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА  
Вземането на правилни решения и осъществяването на мерките, заложени в 

общинската програма, ще се постигнат при оптимален баланс на интересите на 
различните участници в управлението на отпадъците. Ще се поддържа непрекъснат 
диалог с участниците в дейностите по управление на отпадъците и организирането на 
кампании за повишаване на общественото разбиране и съзнание.  
За целта се предвижда:  
 - редовното предоставяне на информация на населението за състоянието на 
околната среда чрез публикуване на информация на интернет страницата на Общината;  
 - привличането 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 екологичнитерискове, свързани с 
изчерпване на ресурсите, генерирането и обезвреждането на отпадъците;  
За повишаване на общественото съзнание на сайта на Община Георги Дамяново 
периодично се подава информация за дейности с широко обществено значение. 

11 . ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ВКЛЮЧЕНИ ПОДПРОГРАМИ С МЕРКИ ЗА 
ПОСТИГАНЕТО ИМ  
 Предложеният План за действие обхваща периода 2021 – 2028 година и включва 
основните мерки и дейности, предвидени за изпълнение на поставените в Програмата 
цели. Структурата на Плана за действие е съобразена с целите и приоритетите на 
програмата.  
 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. 

30 

 



 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.  
 

Стратегически цели Програма/Подпрограма 

Цел 1 : Намаляване на вредното 
въздествие на отпадъците чрез  

- Програма за предотвратяване на 
образуваните отпадъци 

- Подпрограма за предотвратяване на 
образуването на хранителните 

отпадъци; 
   Цел 2: Увеличаване на количествата на 

рециклираните и оползотворени 
отпадъци 

- Програма за достигане целите за 
подготовка за повторна употреба и 

за рециклиране на битовите 
отпадъци; 

- Програма за досигане на целите за 
рециклиране и оползотворяване на 
строителни отпадъци и отпадъци от 

разрушаване на сгради; 
- Програма за достигане на целите за 

рециклиране и оползотворяване на 
масово разпространени отпадъци; 

- Подпрограма за управление на 
опаковките и отпадъците от 

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

- Програма за намаляване на 
количествата и на риска от 

депонираните битови отпадътци; 

 
 ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА 
ОТПАДЪЦИ 
 Европейското и националното законодателство по управление на отпадъците 
(Директива 75/442/ЕЕС и ЗУО) поставят като първи приоритет предприемането на 
мерки за предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците, които да водят 
до намаляване на количеството на образуваните отпадъци и намаляване на вредното 
въздействие върху околната среда и човешкото здраве. „Предотвратяване на 
образуването на отпадъци” означава да не възникват отпадъци, 
да не се произвеждат продукти, които после да трябва да бъдат рециклирани или 
обезвреждани. Различните възможности за третиране на отпадъците винаги са свързани 
с трудности и натоварвания за околната среда. Отпадъкът не изчезва просто така, а чрез 
депонирането и изгарянето, дори чрез рециклирането, само се променя като вещество. 
 Всяко депониране е намеса в природата, като при това не могат на 100% да се 
изключат вредни въздействия върху околната среда. В най-добрия случай отпадъците 
се оползотворяват, но дори и в този случай възникват натоварвания поради употребата 
на енергия и вода. Поради това, най-адекватното противодействие на проблемите с 
отпадъците са действията преди образуването на отпадъци, а именно 
предотвратяването на образуването на отпадъци. 
 Основни участници в разработването и реализацията на политиките по ПОО са: 
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 Държава. Тя създава ефективни предпоставки и регулации за подпомагане на 
нормативни актове, например, различни данъци и/или такси, които стимулират 
производства или потребление с по-малко отпадъци. Държавата може също така да 
регламентира, чрез нормативен акт дори забрани за дадени продукти, ако това не 
противоречи на европейските норми, както и определянето на задължения, като 
например задължително обратно изкупуване, ограничения в разпространението, 
регламентиране на транспортирането, складирането и третирането на отпадъците и др. 
Освен това по силата на чл. 49 и чл. 50 от ЗУО държавата е длъжна да прилага мерки за 
планиране като изготвя и план за управление на отпадъците, както и програма за 
предотвратяване на образуването на отпадъци.  
 Общини. Общините са отговорни за събирането на отпадъците на тяхната 
територия, като извършват тази дейност самостоятелно или чрез регионални 
сдружения. По силата 
на чл.52 от ЗУО те са длъжни да изготвят програма за управление на отпадъците, чиято 
структура, цели и предвиждания отговарят на НПУО, включително на ПОО, която по 
силата на ЗУО е неразделна част от НПУО. В общинските програми и наредби за 
управление на отпадъците могат да се включат и съвсем конкретни мерки за ПО, като 
например ограничаване на ползването на прибори за еднократна употреба при 
обществени мероприятия. 
 Икономически и научни субекти, неправителствени организации. За 
предотвратяване на образуването на отпадъци икономическите субекти, подпомагани 
от научните среди, могат да разработят продукти и производствени процеси, които са 
екологосъобразни и бедни на отпадъци и да оптимизират съществуващи процеси и 
продукти. Предлаганите на пазара продукти трябва да бъдат с по-дълъг живот, да са 
лесни за поправяне и да са произведени и търгувани без излишни опаковки. Тоест 
икономическите субекти, подпомагани от научни организации, могат да предприемат 
мерки, с които се отказват от производството на не екологосъобразни продукти. Засега 
този отказ е по-скоро доброволен и продиктуван от маркетингови или други 
съображения, но той може да стане и задължителен при разработване и влизане в сила 
на съответни закони, наредби и стандарти. Неправителствени организации, които 
подкрепят идеите за общество, стремящо се към нулеви отпадъци, могат да създадат 
платформи и доброволни мрежи за всички субекти, които имат желание да допринесат 
за реализация на тези политики. 
 Домакинства. Въпреки, че основните количества отпадъци не се генерират от 
домакинствата, респективно от крайните купувачи, мерките за предотвратяване на 
отпадъци са насочени в най-голямата си част към тях. Всеки потребител може да 
ограничи купуването на стоки, които водят до образуване на много отпадъци и по този 
начин да принуди производителите да спрат или поне да намалят производството на 
такива стоки. На сегашния етап това означава потребителят да има такова съзнание, че 
дори да е готов да понесе ограничения в своите „удобства”, респективно да вложи 
повече усилия и време. Поради това реално и действащо предотвратяване на отпадъци 
сред потребителите може да се очаква, когато на пазара се предлагат достатъчно стоки 
и услуги, които са ефективни от екологична гледна точка. 
Предотвратяването на образуването на отпадъци е задача на генераторите на отпадъци. 
Генераторите на отпадъци, решават чрез своите дейности дали ще произвеждат 
отпадъци или не. Предотвратяването на образуването на отпадъци се състои от 
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следните елементи: 
 • Стриктно избягване на отпадъците; 
 • Намаляване на генерирането на отпадъци при източника; 
 • Насърчаване на повторната употреба; 
 • Рециклиране при източника. 
Стриктното предотвратяване включва пълното избягване на генерирането на 
отпадъци, чрез реално премахване на вредните вещества или чрез намаляване на 
материалния и енергийния интензитет в производството, потреблението и 
разпространението. Примерите за точно прилагане на предотвратяването включват 
такива, които се отнасят до: 
 • Опасните свойства на определени съставки/ компоненти в продуктите, като се 
налага тяхното избягване и/или заместване с материали, които не са опасни за човека 
или за околната среда (например, чрез забрани на използването/ влагането на 
полихлорираните бифенили или озоно разрушаващите вещества, или премахване на 
тежките метали от батериите на мобилните телефони). 
 • Количество, като избягване употребата на материали или на етапи в 
производството/потреблението (например, чрез купуване на плодове и зеленчуци от 
открити пазари или от секцията за плодове и зеленчуци в супермаркета, вместо 
купуването на пакетирани плодове или чрез премахване на междинното опаковане на 
козметични продукти и паста за зъби). 

 Намаляването при източника включва минимизиране употребата на токсични 
или вредни вещества и/или минимизиране консумацията на материали или енергия. 
Примерите за намаляване при източника включват такива, които се отнасят до: 
 • Опасните свойства на определени съставки/ компоненти в продуктите, като 
намаляване употребата на вредни вещества в продуктите, в системите за производство 
и продажба, както и в системите за консумация и депониране и намаляване употребата 
на вещества, които пречат на повторната употреба или рециклирането (например, 
пластмасови етикети върху хартия, използване на хлорирани разтвори като почистващи 
средства). 
 • Количество, като използване на по-малки количества ресурси за осигуряване 
на същия продукт или услуга (например намаляване дебелината на покритието, 
въвеждане). на системи за повторна употреба или пълнене, миниатюризация, ресурсно 
ориентирани покупки и потребление) и използване на по-ресурсно независими 
строителни подходи и 
материали. 
 Повторната употреба на продуктите включва многократната употреба на 
продукта в оригиналната му форма, по оригиналното му предназначение или като 
алтернатива, с или без допълнителна обработка. Примерите за повторна употреба на 
продуктите включват такива, които се отнасят до: 
 • Повторна употреба след допълнителна обработка, като измиване и повторно 
пълнене на стъклени или пластмасови бутилки, и обработка и използване на празни 
варели от лепила за варели за петрол. 
 • Повторна употреба без допълнителна обработка, като използване на торбички 
за пазар повече от един път. 
Рециклирането при източника включва дейности, които позволяват използването 
на даден материал след обработка на територията на производителя на отпадъка. 
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Примери са: 
 • Използване след биологично третиране, като домашно компостиране. 
 • Използване след пречистване, като повторна употреба на вода след 
пречистване  на разтвори след дестилация и т.н. 
Предотвратяването и намаляването на образуването на отпадъците се осъществява през 
целия жизнен цикъл на продуктите от проектирането им до превръщането им в 
отпадъци и включва следните основни елементи: 
 • влагане на по-малко количество материали за производството на даден продукт 
 • удължаване полезния живот на продуктите - произвеждане на по-трайни 
продукти и осигуряване възможности за ремонтиране и поправка на продуктите 
 • намаляване на опасните свойства на отпадъците, образувани след употреба на 
продуктите 
 • произвеждане на продукти, които могат да се използват повторно и влагане на 
материали, които могат да се рециклират 
• ограничаване на ненужната употреба на продукти (напр. продукти за еднократна 
употреба, замяна на стари с нови модели продукти и т.н.) и по-ефективното използване 
на продуктите. 
 Мерките за постигане на националната цел за предотвратяване и намаляване на 
образуването на отпадъците, които могат да се предприемат на местно ниво са: 
 • Икономически стимули за намаляване образуването на отпадъци; 
 • Популяризиране на схемите за „еко-маркировка” и повишаване на 
екологичното съзнание на купувачите; 
 • Контрол върху спазването на изискванията, въведени в наредбите за масово 
разпространени отпадъци по отношение на заплащането на продуктови такси и относно 
повторното използване на съответния вид масово разпространен отпадък; 
 • Контрол върху спазването на забраните за изхвърляне в общия отпадъчен 
поток на опасни домакински отпадъци. 
 Общинските власти могат да насърчат предотвратяването и намаляването на 
образуването на отпадъци чрез провеждане на мероприятия за повишаване на 
екологичното съзнание на населението. 
Мероприятията следва да бъдат насочени към разясняване на ролята на купувачите в 
намаляване на образуването на отпадъци и предизвикване на промяна в поведението им 
по време на покупката на продукти. Цели се вземането на решението за покупка да се 
влияе не само от качествата и цената на продукта, но и от възможните вредни 
въздействия върху околната среда като се вземат под внимание следните фактори: 
 • трайност на продукта, възможност за повторно използване и поправка; 
 • материалите от които е направен - възобновими или невъзобновими; 
 • съдържа ли излишни опаковки. 
 Специфичен инструмент за насърчаване на предотвратяването на образуването 
на отпадъци са еко-маркировките на продуктите. 
 Мерки за предотвратяване на образуването на отпадъци 
 В Приложение No4 към чл. 50, ал. 3, т. 2 на ЗУО са изброени 16 примерни мерки 
за ПО, 
обособени в три групи: 
 • мерки, които могат да засегнат рамковите условия, свързани с образуването на 
отпадъци; 
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 • мерки, които могат да засегнат фазата на проектиране, производство и 
разпространение; 
 • мерки, които могат да засегнат фазата на потребление и употреба. 
 Анализът на приложимостта на примерните мерки показва, че относими към 
компетенциите на местните власти и подходящи за прилагане в община Георги 
Дамяново са 
посочените по-долу мерки. За всяка мярка са представени нейната същност, досегашно 
прилагане и планирани действия в настоящата подпрограма по всяка мярка. 
Мярка: Използване на мерки за планиране или други икономически инструменти 
за насърчаване на ефикасното използване на ресурсите 
Съдържанието на тази мярка може да се раздели 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. Кметовете на няколко общини, ако те са 
включени в регионално сдружение, могат да разработят и Програма за съответния 
регион. 
 • Прилагане на икономически мерки 
Компостирането е най-практичният и удобен начин да се третират органичните 
отпадъци в райони с еднофамилни къщи. Компостирането, което е собствения начин на 
природата за рециклиране, представлява контролирано разграждане на органични 
материали като листа, клонки, окосена трева и растителни хранителни отпадъци. 
Компостът е продукт за подобряване на почвата, който е резултат от правилното 
компостиране. Компостирането може да бъде по-лесно и по-евтино, отколкото 
поставянето на тези отпадъци в чували, или транспортирането им до претоварни 
станции или до контейнерите на централизиранатасистема за събиране на отпадъци. 
Компостът също така подобрява почвата и отглежданите на нея растения. В селата 
обикновено има градини, ливади, дървета, храсти, или дори саксии за засаждане на  
растения и домашно приготвеният компост е много полезен. Всички органични 
отпадъци могат да се компостират. От всички „зелени“ отпадъци - отпадъци от 
дворове, като паднали листа, окосена трева, плевели и останки от градински растения, 
също и 
хранителни отпадъци, може да се получи отличен компост. Дървесните отпадъци от 
дворове могат да бъдат насечени и нарязани до размера на дърва за горене в печка или 
камина или да бъдат раздробени чрез шредер до дървесни стърготини или малки 
парченца. Когато се поставят около засадени растения или за настилка на пътеки, те 
накрая ще бъдат биоразградени и ще се превърнат в компост. Компостирането може да 
се практикува в повечето дворове в изработени в домашни условия или фабрично 
произведени съдове за компостиране или просто на открити купове (в някои населени 
места има изискване за затворени съдове). Фабрично 
произведените съдове включват такива със система за обръщане, рамки, конусообразни 
и съдове с голям обем. 
 В изготвените сценарии е включено населението, което прилага домашно 
компостиране. Броят на необходимите компостери е определен при допускане, че един 
компостер обслужва едно домакинство в съответния регион. Средното количество 
компостирани биотпадъци от един компостер е от 150 кг/г. 
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С въвеждането на допълнителни плащания (екотакси, данъци, концесионни 
възнаграждения и пр.) за ползване на природни ресурси се цели намаляване на 
количеството на използваните ресурси в производството и по този начин и намаляване 
на количеството на отпадъците, които биха възникнали. 
 Въпреки, че вече са разработвани и приети различни програми, както в областта 
на 
околната среда като цяло, така и специално в областта на управление на отпадъците, не 
са предвиждани конкретни взаимообвързани мерки за предотвратяване на отпадъците. 

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. Популяризирането на различни практически действия, 
водещи до предотвратяване на отпадъци, може да се извършва чрез съответни 
кампании в средствата за масова информация, рекламни брошури и пр. Целта на тези 
кампании е потребителят да е в състояние да взема информирано решение, относно 
предотвратяване на отпадъци при пазаруване или при извършване на ежедневните 
дейности в домакинството с оглед ПО и намаляване на тяхното количество. 
 Информационните кампании ще се 
фокусират приоритетно към намаляването на образуването на отпадъци от опаковки от 
хартия, картон, стъкло и пластмаса и биоразградими отпадъци. 
Въпреки, че непосредствените резултати от тази мярка не могат да се измерят 
количествено, тя има много голямо значение за формиране на съзнание в 
потребителското общество, което се стреми да избягва образуването на отпадъци. 

ПОДПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА 
ХРАНИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ 
 
 Програмата за устойчиво развитие до 2030 г., приета от Общото събрание на 
Организацията на обединените нации на 25 септември 2015 г., поставя цел за 
намаляване наполовина на хранителните отпадъци на глава от населението в световен 
мащаб при търговията на дребно и потребителите, както и за намаляване на загубите на 
храни по веригите на производство и доставки до 2030 г. Тези мерки следва да са 
насочени към предотвратяването и намаляването на хранителните отпадъци в 
първичното производство, преработването и промишленото производство, при 
търговията на дребно и разпространението по друг начин на храни, в ресторантите и 
заведенията за хранене, както и в домакинствата. 
 Общите количества храни, произведени в ЕС за 2011 г., възлизат на около 865 
кг/човек, което означава, че около 20% от общо произведените храни се превръщат в 
отпадъци. 
 Предвид поставените цели на глобално ниво и значителното разхищение на 
храни в европейските страни, в Директива 2018/851 от 2018 г. за изменение на 
Рамковата директива за отпадъците от 2008 г., се призовава държавите от ЕС да 
намалят хранителните отпадъци на всеки етап от веригата на доставки на храни, да 
наблюдават нивата на хранителните отпадъци и да докладват за постигнатия напредък 
с цел постигане на целта за намаляване на хранителните отпадъци на територията на 
целия ЕС с 30 % до 2025 г. и с 50 % до 2030 г. Независимо, че посочените количествени 
цели не са задължителни, като се вземат предвид екологичните, социалните и 
икономическите ползи от предотвратяването на хранителните отпадъци, се изисква 
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държавите членки да въведат в своите програми за предотвратяване на отпадъците 
конкретни мерки за предотвратяване на хранителните отпадъци, включително 
информационни и образователни кампании, които показват начините за 
предотвратяване на хранителните отпадъци. Освен това държавите членки трябва да 
измерват напредъка в намаляването на хранителните отпадъци. За предотвратяване на 
хранителните отпадъци държавите членки следва да предвидят стимули за събиране на 
непродадените хранителни продукти на всички етапи от веригата на доставка на храни, 
както и за тяхното безопасно преразпределяне, включително на благотворителни 
организации. С цел намаляване на хранителните отпадъци от особено значение е да се 
повиши информираността на потребителите относно значението на датата на трайност 
(„годно до“ и „най-добър до“). 
Политиката на Р. България по отношение на хранителните отпадъци е отразена в 
следните стратегически и нормативни документи: 
 Национален план за управление на отпадъците 2021-2028 г. 
 Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на 
биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г. 
 Закон за храните. 
Законът за управление на отпадъците не включва определение за „хранителни 
отпадъци“, а хранителните отпадъци са включени в определението за „биоотпадъци“. 
 Съгласно това определение хранителните отпадъци обхващат: „хранителни и 
кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено 
хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на 
хранително- вкусовата промишленост.“ Директива ЕС 2018/851 дава следното 
определение: 
„хранителни отпадъци“ са всички храни, които са се превърнали в отпадъци“ и 
препраща 
към определението за „храни“в член 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския 
парламент и на Съвета: 
„По смисъла на настоящия регламент „храни“ (или „хранителни продукти“) означава 
всяко вещество или продукт, независимо дали е преработен или не, частично 
преработен или непреработен, който е предназначен за или основателно се очаква да 
бъде приеман от хора. Понятието „храни“ включва напитки, дъвки и всякакви 
вещества, включително вода, които са умишлено вложени в храните по време на 
тяхното производство, приготовление или обработка. То включва водата след точката 
на съответствие, съгласно определението в член 6 от Директива 98/83/ЕО и без да се 
засягат изискванията на Директиви 80/778/ЕИО и 98/83/ЕО. 
 Общото количество на хранителните отпадъци в страната през 2018 г. възлиза на 
близо 500 хил. тона, от които близо 57% са хранителните отпадъци с битов характер. 
Домакинствата са основният източник на образуване на хранителни отпадъци и в 
страната и в ЕС, следвани от сектора на преработка и производство на храни. 
 Ето защо намаляването на количествата хранителни отпадъци е необходимо по 
всички източници на образуване и най-вече хранителните отпадъци с битов характер и 
от преработка и производство на храни. 
 В Подпрограмата за предотвратяване образуването на хранителните отпадъци са 
предвидени основно меки мерки. В преобладаващата си част те имат информационно- 
образователен и административно-регулаторен характер. Мерките са насочени към 
различни целеви групи, в т.ч. общински звена, публични институции и домакинства 
Изпълнението на мерките ще допринесе за: 
 - подобряване на качеството на информацията и проследяването по отношение 
на количествата образувани, повторно използвани, рециклирани и оползотворени 
хранителни отпадъци; 
 - повишаване на осведомеността на обществото за проблема със загуба и 
разхищението на храни; 
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- повишаване на информираността по отношение предотвратяване образуването на 
хранителни отпадъци; 
- стимулиране на даряването на храни. 
ПРОГРАМА ЗА ДОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ПОВТОРНА 
УПОТРЕБА И РЕЦИКЛИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ 
 Увеличаването на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци води до 
минимизиране на количествата на рециклируемите отпадъци в общия поток на 
отпадъците, постъпващи на депо. 
 Формулирането на количествени цели за рециклиране и оползотворяване, 
засягащи определени приоритетни потоци отпадъци е практическа мярка за налагане на 
рециклирането/оползотворяването. 
 Въвеждането на разделно събиране, при източника на генериране на отпадъци, 
ще доведе до увеличаване количествата на събираните фракции. Прилагането на схеми 
за разделно събиране от една страна ще бъде организирано на база на принципа 
„отговорност на производителите”, като задължение на производителите и вносителите 
на стоки, след крайната употреба, на които се образуват масово разпространени 
отпадъци, и плащащи продуктови такси на фирми по оползотворяване. От друга страна 
стои като задължение на общините да организират системи за разделно събиране на 
отпадъците. 
Приоритет ще има въвеждането на схеми за разделно събиране и рециклиране за 
следните групи отпадъци: 
• отпадъци от опаковки и други битови отпадъци, подходящи за рециклиране 
(отпадъци от хартии и картони, пластмаси, метали и др.); 
• неизползвани дрехи, текстил и обувки; 
• отпадъци от офиси, административни сгради и учреждения; 
• биоразградими отпадъци от домакинствата, заведенията за обществено хранене 
и от поддръжка на обществени зелени площи; 
• едрогабаритни отпадъци; 
• отпадъци от строителство и разрушаване на сгради; 
• негодни за употреба автомобилни гуми; 
• излезли от употреба моторни превозни средства; 
• масово разпространени опасни отпадъци, като отработени масла и отпадъчни 
нефтопродукти, негодни за употреба батерии и акумулатори, луминесцентни лампи и 
др. 
 Целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗУО, определени в НПУО 2014-2020 г. 
предвиждаха до 1 януари 2020 г. най-малко 50 на сто от общото тегло на отпадъците от 
хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло да бъде включено в подготовка за повторна 
употреба и рециклиране на отпадъчни материали. Целта се оказа амбициозна и малко 
общини успяха да я достигнат в рамките на програмния период. Новата европейска цел 
за пластмасовите отпадъци е минимум 50% от количеството на отпадъчните 
пластмасови опаковки да се рециклира до 2025 г. 
 Общите количества на отпадъците от хартия, картон, метал, пластмаса и стъкло 
и съответните цели за рециклиране са изчислени поотделно за всеки регион за 
управление на отпадъците и общо за страната. 
 Въвеждане на система за разделно събиране и събрани от системите за разделно 
събиране с контейнери за един жител средно за година към 2027 г. е съобразено с 
новите европейски цели, заложени в Рамковата директива за отпадъците. 
 Правните задължения за управлението на битовите отпадъци (отпадъци от 
домакинствата и др. под.), установени в Рамковата директива относно отпадъците, 
включват цел до 2020 г. 50% от битовите отпадъци да бъдат подготвяни за повторна 
употреба/рециклирани. 
  Съобразно нормативната уредба всяка община може да достигне целта 
самостоятелно или заедно с други общини, в зависимост от решението на Общото 
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събрание на съответното РСУО и наличната инфраструктура за третиране на 
отпадъците в общината и региона. Системите за разделно събиране и рециклиране на 
отпадъците от опаковки от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло, НУБА и 
ИУЕЕО, които се осъществяват и финансират основно от организациите по 
оползотворяване, чрез схемите за „разширена отговорност на производителя” се 
отчитат и допринасят в голяма степен за постигане от общините на целите за 
рециклиране на битовите отпадъци. 
 
ПРОГРАМА ЗА ДОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И 
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ОТПАДЪЦИ ОТ 
РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ 
В настоящата подпрограма не са включени част от мерките, които имат пряка връзка с 
постигане на нейните цели, тъй като са включени в други подпрограми, например: 
програми за обучение и повишаване капацитета на служителите за целите на 
изпълнение на изискванията за строителните отпадъци; 
осъществяване на информационни кампании за насърчаване на населението и бизнеса 
да събира разделно отпадъците, в т.ч. относно строителните отпадъци; 
внедряване на интегрирана информационна система за управление на отпадъците, 
вкл. за строителните отпадъци и от разрушаване на сгради; 
осигуряване на общинска площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани 
отпадъци. 
 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. Според РДО до 2020 г. 
подготовката за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на 
материали от неопасни отпадъци от строителство и разрушаване, следва да се увеличи 
най-малко до 70% от общото им тегло, като се изключват незамърсени почви, земни и 
скални маси от изкопи в естествено състояние. Същите цели са залегнали в ЗУО, но не 
са постигнати и ще бъдат преформулирани за периода до 2027 г. 
Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали, Обн. ДВ.. бр.98 от 8 Декември 2017 г., определя някои 
допълнителни изисквания за управлението на строителните отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материали в строителството. Съгласно сроковете, определени 
в ЗУО в тази наредба се регламентират конкретни цели за оползотворяване на 
определени видове строителни отпадъци и етапите за тяхното изпълнение. 
С наредбата се регламентират: 
1. създаването на система за управление и контрол на дейностите по събиране, 
транспортиране и третиране на строителните отпадъци (СО); 
2. изискванията за влагане на рециклирани строителни материали в 
строителството; 
3. изискванията за управление на СО в процеса на строителство и премахване на 
строежи. 
Целта на наредбата е: 
1. да се предотврати и ограничи замърсяването на въздуха, водите и почвите, както 
и да се ограничи рискът за човешкото здраве и околната среда в резултат на 
събирането, третирането и транспортирането на СО; 
2. да се насърчи рециклирането и оползотворяването на СО за постигане на целите 
по чл. 32 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 
Важна предпоставка за постигане на целите са част от действията, предприети на 
национално ниво до момента, а именно: 
• за първи път е разработен и одобрен Национален стратегически план за 
управление на отпадъците от строителство и разрушаване на територията на Република 
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България за периода 2011-2020 г.; 
• одобрени са нормативни разпоредби в ЗУО и в Наредбата за управление на 
строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. В тях са 
разграничени ясно отговорностите на общинските, регионалните и централните 
институции. 
 Условията и редът за събиране, транспортиране, оползотворяване и 
обезвреждане на СО на територията на съответната община се определят с наредбата 
по чл. 22 ЗУО. 
Община Георги Дамяново, както и другите общини в страната имат 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 определен процент 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 Георги Дамяново, както преобладаващата част от 
общините, а и фирмите в страната, депонират строителните си отпадъци 
нерегламентирано. На територията на общината, както и в региона все още няма 
инсталация за рециклиране на строителните отпадъци. За това е необходимо Общината 
да направи проучване за възможностите за рециклиране на строителните отпадъци в 
териториално близки райони или изграждане на собствена инсталация, както и за 
оползотворяване на строителни отпадъци в обратни насипи, рекултивация на нарушени 
терени и стари депа и други подобни и информиране на гражданите и организациите, 
чрез публикации на интернет страницата си. 
В законодателството е регламентирано, че разходите за управление на отпадъците от 
строителство и разрушаване, следва да се поемат от притежателите на отпадъците. В 
тази връзка 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 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 и за производство на рециклирани строителни материали. 
 Необходимостта от изграждането на такива съоръжения, местоположението и 
капацитета им са дефинирани в Националния стратегически план за управление на 
отпадъците от строителство и разрушаване на територията на Република България. 
ПРОГРАМА ЗА ДОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И 
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ 
 Съгласно ЗУО "Масово разпространени отпадъци" са отпадъци, които се 
образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на 
цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление. 
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Съгласно националното законодателство са поставени годишни количествени цели за 
рециклиране и оползотворяване на шест групи масово разпространени отпадъци. 
 Отпадъци от опаковки 
 ИУМПС 
 ИУЕЕО 
 Отпадъчни масла и нефтопродукти 
 Отпадъци от гуми 
 Отпадъци от батерии и акумулатори 
 Целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки, ИУМПС, 
ИУЕЕО и от батерии и акумулатори са заложени на общоевропейско ниво, а в България 
са поставени и се изпълняват национални количествени цели и за отпадъци от гуми и за 
отпадъчни масла и нефтопродукти. 
  Разработването на настоящата подпрограма е нормативно изискване на 
Националния план за управление на отпадъците 2021 – 2028 г. и следва да включва 
мерки за предотвратяване и повторна употреба. 
За разлика от останалите МРО, в управлението на отпадъците от опаковки общините 
имат значително по-активно участие и задължения като една от основните 
заинтересовани страни, което изисква много по-добра координация между всички 
участници в процеса на управление на отпадъците от опаковки. В случай че нямат 
сключен договор с организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки, общините 
са длъжни да разработват и изпълняват сами програми за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки и да предоставят ежегодно информация на МОСВ в тази връзка. 
Всички МРО, с изключение на отпадъците от опаковки, се образуват в резултат на 
употребата на самия продукт, пуснат на пазара, който след употребата се превръща в 
отпадък. 
ПОДПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОПАКОВКИТЕ И ОТПАДЪЦИТЕ ОТ 
ОПАКОВКИ 

Отпадъците от опаковки са резултатът от употребата на продукти, които са 
опаковани и именно опаковките, а не самите продукти са предмет на изискванията за 
рециклиране и оползотворяване. В допълнение при опаковките става въпрос за 
изключително широк диапазон от опаковани продукти – десетки хиляди вида, от които 
се генерират отпадъците от опаковки, което допълнително усложнява организирането 
на системите за разделното им събиране. 
Препоръки за ключови действия 
 Като се вземат предвид тенденциите в страната по отношение на опаковките и 
отпадъците от опаковки, европейските политики относно кръговата икономика и 
ефективното използване на ресурсите, както и новоприетото европейско 
законодателство в разглежданата област е целесъобразно достиженията на създадената 
система за разделно събиране на отпадъците от опаковки, не само да се запазят, но и да 
се надграждат и развиват в следващите години. 
 Независимо че страната ни е в много по-благоприятна ситуация от средното 
европейско ниво по отношение на количествата генерирани отпадъци от опаковки, е 
необходимо да се провеждат много по-целенасочени мерки за предотвратяване 
образуването на отпадъци от опаковки и повторно използване на опаковки, където това 
е възможно. Особено важно е провеждането на широки информационни кампании сред 
обществеността, предвид многобройните източници, които ежедневно генерират такива 
отпадъци на територията на цялата страна. 
 Необходимо е да се подобрят и разширят системите за разделно събиране на 
отпадъците от опаковки, предвид нарастването на количествените цели за рециклиране 
и оползотворяване на отпадъците от опаковки, както и специфичните цели за разделно 
събиране на пластмасовите бутилки за еднократна употреба до 3 литра. 
 Общините следва да фокусират вниманието си върху прилагащите и 
контролните механизми за спазване на изискванията от търговски обекти, 
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производствени, стопански и административни сгради да събират разделно отпадъците 
си от опаковки и да ги предават на оторизирани за целта лица за последващо 
рециклиране и оползотворяване. Това ще доведе не само до екологични ползи 
(нараснали количества разделно събрани отпадъци от опаковки), но и до намаляване на 
разходите на общините за третиране на битовите отпадъци поради намалени 
количества битови отпадъци, извозването и третирането на които общините трябва да 
финансират. 
Бизнесът за производство на пластмасови бутилки за еднократна употреба трябва да 
пренастрои производството си с оглед достигане на целите за влагане на рециклирана 
пластмаса при производството на пластмасови бутилки за еднократна употреба. Следва 
да се определи компетентният държавен орган за контрол спазването на това 
изискване, като на този орган се осигури обучение, методически ръководства за 
контрол и други необходими ресурси – човешки, финансови, технически и др. 
ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА И НА РИСКА ОТ 
ДЕПОНИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ 
 Депонирането на отпадъците стои на най-ниското ниво в йерархията на 
управление 
на отпадъците, въведена с европейското и с националното законодателство. 
Основна част от усилията на национално и местно ниво за подобряване 
управлението на отпадъците са насочени към управление и предотвратяване на риска 
от депонираните отпадъци, което може да се постигне чрез няколко групи мерки: 
• ползване на депа, отговарящи на екологичните нормативни изисквания, които 
минимизират рисковете за околната среда; 
• чрез намаляване на количествата депонирани отпадъци посредством увеличава 
дела на рециклираните и оползотворени отпадъци; 
• закриване и рекултивация на старите депа за отпадъци с преустановена 
експлоатация; 
• последващи следексплоатационни грижи и мониторинг на закритите депа; 
• предотвратяване на депонирането доколкото е възможно на опасни битови 
отпадъци чрез разделното им събиране и предаване за обезвреждане. 
 

№  
 

Мярка/дейност  
 

Срок за 
прилага
не  
 

Отговорн
а 
институц
ия  
 

Предлагани  
източници 
за 
финансиран
е  

Основни 
индикатори 
за постигане 
на целта  
 

Цел 1 
 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ 
И НАМАЛЯВАНЕ 
ОБРАЗУВАНЕТО НА 
ОТПАДЪЦИТЕ  
 

    

1.1. Изменение на 
нормативната база за 
определяне на такса 
„битови отпадъци” и 
въвеждане на 
стимули, които да 
допринесат за 
предотвратяване 
образуването на 
отпадъци 
 

2022 г.  
 

Община  
 

Собствени 
средства 
 

Изменена 
нормативна 
база 
 

1.2. Извършване на 
периодични 
информационни 

2021 – 
2028 г.  
 

Община  
 

Оперативна 
програма 
„Околна 

До 2028 г. 15% 
намаляване на 
количеството 
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кампании за 
предотвратяването на 
битови отпадъци, 
ориентирани най-вече 
към:  
• намаляване на 
образуваните 
отпадъци;  
• устойчиво 
потребление;  
• участие в разделното 
събиране (разделяне 
при източника).  

среда” 
(ОПОС);  
Бюджет на 
Общината  

битови 
отпадъци.  
Проведени 
поне 4 
кампании.  

1.3. Организиране на 
дискусия с 
организациите по 
оползотворяване за 
възможните подходи 
за отчитане на 
предприетите от тях 
мерки за 
предотвратяване, 
както и да се 
определят измерими 
индикатори за 
постигнатите 
резултати. Включване 
на постигнатите 
договорености в 
договорите с 
организациите.  
 

2021 – 
2028 г.  
 

Община - Определяне на 
индикатори за 
постигнати 
резултати. 
Постигане на 
целите за 
разделно 
събиране на 
рециклируеми 
фракции  
 

1.4. Стартиране на 
пилотен проект в 
избран район на 
общината за 
предотвратяване 
образуването на 
хранителни отпадъци 
от  
домакинствата, която 
ще включва 
осведомяване и 
информационни 
кампании и 
организиране на 
курсове за обучение 
за потребление и 
съхранение на 
хранителни продукти.  
 

2023 г.  
 

Община  
 

Бюджет на 
Общината  
 

Брой 
проведени 
информационн
и кампании.  
 

1.5. Включване на 
изисквания към 
организациите по 
оползотворяване за 
повторната употреба 
преди рециклирането 
и поставяне на по-

2024 г. Община Бюджет на 
Общината  
 

Насърчаване 
повторната 
употреба на 
вещи  
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амбициозни цели за 
повторна употреба 
 

1.6. Иницииране на 
широка дискусия с 
ръководствата на 
учебните заведения за 
възможностите за 
провеждане на 
мероприятия за 
повишаване 
заинтересоваността на 
учащите се и 
включване на  
темата за 
предотвратяване 
образуването на 
отпадъци и 
устойчивото 
потребление в 
учебните програми. 
Организиране на 
мероприятия за 
обучаване и 
повишаване на 
съзнанието на 
учениците за 
дейностите по 
предотвратяване на 
отпадъците.  
 
 

2022 – 
2024 г.  
 

Община,  
Учебни 
заведения,  
екологични 
организаци
и  

Бюджет нa 
Общината  
 

Брой 
проведени 
мероприятия; 
Брой 
участници  
 

1.7.  Проучване на 
възможностите за 
осъществяване на 
по-строг контрол 
върху изхвърлянето 
на опасни отпадъци 
в смесените битови 
отпадъци.  
 

2021 – 
2023 г.  
 

Община Общински 
бюджет  
отчисления  

Намаляване 
количествата 
на опасните 
отпадъци в 
смесения 
битов 
отпадък  
 

1.8.  Извършване на 
мониторинг на 
изпълнение на 
мерките от 
настоящата 
подпрограма  
 

Ежегодно 
в периода  
2021 – 
2028 г.  

Община - - 

ЦЕЛ 2  
 

НАРАСТВАНЕ НА 
КОЛИЧЕСТВАТА 
РЕЦИКЛИРАНИ И 
ОПОЛЗОТВОРЕНИ 
ОТПАДЪЦИ  
 

    

1.9. Иницииране на общо 
събрание на РСУО с 
оглед вземане на 

2025 г. - - - 
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решение 
за начина на 
постигане на 
целите за рециклиране 
и 
оползотворяване на 
битовите отпадъци и 
други свързани 
въпроси 

ЦЕЛ 3  
 

НАМАЛЯВАНЕ НА 
КОЛИЧЕСТВАТА И 
НА РИСКА ОТ 
ДЕПОНИРАНИТЕ 
ОТПАДЪЦИ 
 

    

1.10. Подновяване на 
амортизираните 
съдове за 
смет /закупуване на 
нови/, 
закупуване на нови 
транспортни средства 
за 
извозване на отпадъци 

2021-
2027 

- ПУДООС 
Отчисления по 
чл.64 от ЗУО 
Общински 
бюджет 

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

 
12. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА  
Орган за контрол по изпълнение на програмата за управление на отпадъците е 
общинският съвет. Кметът на общината информира ежегодно общинския съвет и 
обществеността за изпълнението на програмата през предходната календарна година. 
За целта той изготвя Отчет за изпълнение на Програмата за управление на 
отпадъците през … г. Отчетът се  представя в срок до 31 март, като копие от отчета се 
изпраща на РИОСВ.  
Целта на отчета за изпълнение на програмата през предходната календарна година е да 
се проследи напредъкът при изпълнението и да се идентифицират необходимите 
промени или адаптиране на програмата за текущата година.  
Отчетът се изготвя на достъпен език и стил и се препоръчва да включва графики, 
фигури, таблици, които да илюстрират напредъка по изпълнение на мерките и целите. 
Това е необходимо за по-добро разбиране на съдържанието от страна на неспециалисти 
в областта на отпадъците – както общински съветници, така и широката общественост. 
Целесъобразно е годишният отчет за изпълнение на програмата за управление на 
отпадъците да се изготвя в следния формат: 

1. Въведение  
2. Общи условия за изпълнение и промени в социално-икономическите условия в 

общината 
3. Действия, предприети от общината за осигуряване на ефективност и ефикасност 

при изпълнението  
− Създадени механизми за събиране, обработка и анализ на данни 
− Преглед на проблемите, възникнали в процеса на изпълнение на програмата през 

съответната година, и предприетите мерки за преодоляването им 
− Резултати от извършени оценки и тематични допитвания към края на съответната 

година 
4. Напредък по изпълнение на целите и мерките в Програмата 
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5. Заключение  
Приложения 
Въведението включва уводни бележки, в които се обяснява основанието за изготвяне 
на отчета, за кого е предназначен отчетът, какви са целите на отчета и пояснение как е 
структуриран. Може да се включат и други важни съображения във връзка с 
изпълнение на програмата за управление на отпадъците в отчетния период. 
Отчетът за изпълнение е основната част от документа и представя промени в средата 
за изпълнение през отчетната година; описание на предприетите от общината действия 
за мониторинг и контрол по изпълнение на програмата, вкл. проведени оценки и/или 
допитвания до населението; постигнатия напредък по изпълнение на целите и мерките 
въз основа на включените в програмата индикатори за изпълнение и анализ на тяхното 
изпълнение, както и причините за неизпълнение. Описанието на напредъка по 
изпълнението на целите и мерките се структурира по целите, включени в Програмата за 
управление на отпадъците.  
В  заключителната част се представят изводи от анализа на изпълнението и 
предложения за промени или адаптиране на програмата за текущата година в случай на 
необходимост. 
В приложение в табличен формат се докладва напредъкът по изпълнение на 
индикаторите, разработени за постигане на специфичните цели в програмата за 
управление на отпадъците, който е основата за текстовата част на отчета за напредък по 
изпълнение на програма
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	Времевия обхват на програмата е 2021-2028 г.
	3.1. Природо – географска характеристика
	Община Георги Дамяново се намира в югозападната част на област Монтана в северозападна България на границата с Република Сърбия. По-голяма част от територията и се намира в силно пресечен планински терени със средна надморска височина около 600 м.
	Вътрешните и граници са с общините Чипровци, Берковица и Монтана. Община Георги Дамяново се простира от връх Копрен в Западна Стара планина до Широка планина (Предбалкана) на север, заграждащи долината на р. Огоста.
	Разположена е на територия от 298 кмP2P, която представлява 8,20% от територията на областта и обхваща общинския център – с. Георги Дамяново и 12 други села.
	Географско положение на община Георги Дамяново
	Геоложка история
	Геоложката история на общината се характеризира като изключително сложна и разнообразна, преминала през няколко етапа. Геоложкия строеж на територията на областта е много разнообразен и включва различни по възраст скали - метаморфни, седименти и интру...
	Най-старите са метаморфните скали, като в тях участват филити, алевролити, пясъчници, мрамори, кварцити, туфи, аргилити. Метаморфозата на много места е стигнала до там, че тези скали са превърнати в кристални шисти.
	Друга по възраст формация е изградена от конгломерати, грубозърнести пясъчници и алевролити. По-млади определени като карбонски са диоритнитеинтрузии, които имат ограничено участие. Характерна геоложка формация изградена от червени конгломерати, брекч...
	Релеф
	Пространествените ресурси на общината са съчетани от речно – долинен, планински и високопланински релеф. Високопланинският релеф е характерен за южната част на територията и включва части от билото на северните склонове на Бековския дял на главната Ст...
	Климат
	За обуславянето на климата на територията на общината играят много фактори между които основен е разнообразната и сложна морфология на релефа. Поради голямата разлика в надморската височина /от 200 м. при р. Огоста до 1924 м. при връх Копрен/ на терит...
	Планинския климат обхваща земите с надморска височина около и над 1000 м., преобладаващата част, от които са разположени в южната част на селищната система. В тази част от територията се отличава със следните особености: по – ниски температури, голяма...
	Средната годишна температура на въздуха за района на общината е около 10,8 PоPC, средно януарската е 2.0 PоPС, а средно юлската е 22,5 PоPС.  Климатът тук се отличава със сравнително студена зима и горещо лято.
	По данни от метеорологична станция Монтана вятъра е с предобладаваща посока предимно от север и северозапад и със скорости съответно от 2.2 до 2.4 м/сек. “Тихото“ време в района е със сравнително нисък процент в сравнение с останалите области в страна...
	Водни ресурси
	Хидроложката мрежа на общината е представена от басейна на река Дългоделска Огоста и част от басейна на река Огоста. Определящо значение има река Дългоделска Огоста с нейните притоци Слатинска река, река Копиловска Огоста, Лопушанска река и други по-м...
	Речната мрежа е много добре развита. Главните водосбори се явяват реките Делена вода, Слатинска, Копиловска, Трещена и Конярска, които са с постоянен воден отток (дъждовно, снежно и подземно). Типични за района са скалните формации, в които се преразп...
	Площта на водосборния басейн на р. Огоста е 3 157,1 кмP2P. Максимумът на средния годишен отток на реката е през пролетта, което се дължи на топенето на снежната покривка и пролетните дъждове, а минимумът през месец август. Реката е категоризирана с ра...
	Площта на водосборния басейн на реката Дългоделска Огоста е 249 кмP2P, което представлява 7,9% от водосборния басейн на река Огоста. Средния многогодишен отток при село Говежда е 2,00 мP3P/сек, като максимумът е през април, а минимумът през август. Во...
	За община Георги Дамяново слабо развитата производствена дейност е предпоставка за ограничено замърсяване на водните ресурси в района. Поради липсата на големи крупни замърсители може да се каже, че речната мрежа в общината се намира в добро екологичн...
	Почви
	На територията на общината под влияние на различни почвообразуващи фактори, съчетани с климатичните условия са формирани различни почвени типове – кафяви горски почви, сиви горски почви и алувиално ливадни. Кафявите и сивите горски почви са преобладав...
	Кафявите горски почви са разпространени по високите части на територията на общината при надморска височина от 700 до 1800 м.н.в. Подходящи са за отглеждане на картофи, фуражни култури, ръж и естествени ливади. Кафявите горски почви са образувани върх...
	Сиви горски почви, също заемат по-високите части на територията на общината, формирани в условия на сравнително сухолюбива горска растителност. За този почвен тип е характерен добре оформен хумусно-елувиален хоризонт със среднопесъчливо-глинест механи...
	Алувиално – ливадни  са ограничени в ниската част по територията на долинните разширения на река Огоста и нейния приток р. Дългоделска Огоста. Те са подходящи за отглеждане на всички селскостопански култури.
	3.2. Демографска и социално-икономическа характеристика
	3.3. Икономическа характеристика
	Количеството на образуваните битови отпадъци е променлива величина, която е функция от броя на населението, начина и стандарта на живот на населението, населеното място и степента му на благоустрояване, годишния сезон и др.
	Община Георги Дамяново се стреми към 100% организирано сметосъбиране и сметоизвозване чрез активна политика за управление на отпадъци, като към момента всички населени места са обхванати в системата за сметосъбиране и сметоизвозване.  Общината се обсл...
	Количество на депонирани битовите отпадъци за периода 2017-2020 г.
	Източник: Общинска администрация – Георги Дамяново
	На фигурата по-горе се забелязва, че за последните четири години няма ясно изразена тенденция свързана с количеството депонирани смесени отпадъци, генерирани на територията на община Георги Дамяново. Това ясно показва, че въпреки, че населението в общ...
	На територията на община Георги Дамяново не се осъществява разделно събиране на отпадъците от опаковки. Те се депонират на Регионално депо – Монтана, заедно с общия поток извозвани отпадъци, където се обработват на сепарираща инсталация.
	В общия поток битови отпадъци винаги могат да се срещнат батерии за битова употреба, лекарства и опаковки от тях, остатъци от бои, разтворители и лакове и техните опаковки, малки количества препарати за растителна защита и техните опаковки, луминисцен...
	Резултати от обемното тегло за отпадъците за община Георги Дамяново сезон пролет
	Резултати от обемното тегло за отпадъците за община Георги Дамяново сезон Лято
	Резултати от обемното тегло за отпадъците за община Георги Дамяново сезон есен
	Резултати от обемното тегло за отпадъците за община Георги Дамяново сезон зима
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