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Таблица 19 Информация за количествата разделно събрани отпадъци от системата
за разделно събиране на отпадъци от опаковки, организирана на територията на
община Годеч за периода 01.11.2015 - 31.10.2016 г.
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отпадъците от опаковки
Таблица №22 Събрани и сепарирани отпадъци от опаковки от системата за разделно
събиране на ЕКОКОЛЕКТ АД в община Сливница
Таблица №23 Сепарирани отпадъци от опаковки (по видове) от системата за
разделно събиране на ЕКОКОЛЕКТ АД в община Сливница за периода м. юли, 2015 - м.
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Таблица 24 Количества рециклируеми разделно събрани отпадъци от опаковки за
периода 10.2014 г. – 10.2015 г. за община Драгоман
Таблица №25 Сепарирани отпадъци от опаковки (по видове) от системата за
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Таблица 27 Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите – Регионално
депо за неопасни отпадъци Костинброд
Таблица 28 Количества зелени и биоразградими отпадъци,
оползотворяват в бъдещите компостиращи инсталации
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Табл. 29 - Вид на ползваните за сметосъбиране съдове в община Божурище за
смесените битови отпадъци
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РСУО Костинброд
Таблица 32 Разходи за управление на отпадъците по години в общините от РСУО
КОСТИНБРОД
Таблица 33 Отчисления на общините от РСУО КОСТИНБРОД по чл. 60 и чл. 64 от
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Драгоман по потоци отпадъци
Таблица 41 Генерирани отпадъци на територията на община Своге
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Таблица 43 Изчисляване на морфологичния състав на отпадъците за община
Божурище общо за всички сезони
Таблица 44 Морфологичен състав на битовите отпадъци на Община Годеч в Смесена
Зона - район от гр. Годеч, включващ центъра, търговски обекти и жилищна част (в
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Костинброд за периода 2017-2020г.
Таблица 60 Пазарни цени за изкупуване на рециклируемите фракции:
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I.

ВЪВЕДЕНИЕ

1.1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ НАСТОЯЩОТО ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО
ПРОУЧВАНЕ
Законът за управление на отпадъците (ЗУО) въвежда изискванията на
Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕС в българското законодателство и
регламентира мерките и контрола за защита на околната среда и човешкото
здраве чрез предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от
образуването и управлението на отпадъците, както и чрез намаляване на цялостното
въздействие от използването на ресурси и чрез повишаване ефективността на
това използване. Член 52 от ЗУО изисква общините да разработват и изпълняват
програми за управление на отпадъците за територията на съответната община за
период, който следва да съвпада с периода на действие на Националния план за
управление на отпадъците и Националната програма за управление на отпадъците
като негова съществена част, да ги разработят в съответствие със структурата,
целите и предвижданията на НПУО. В допълнение ЗУО изисква в общинските
програми за управление на отпадъците, да се включват и необходимите мерки за
изпълнение на задълженията на общините, произтичащи от същия закон.
Съгласно чл. 49, ал. 9 във връзка с ал. 1 от ЗУО, министърът на околната среда
и водите внася за приемане в Министерския съвет Национален план за управление на
отпадъците, като такъв за периода 2014 – 2020 г. (НПУО) е приет от Министерския
съвет през м. декември 2014 г. С НПУО са определени регионите, включващи
общини, които ползват общо регионално депо и/или други съоръжения за третиране
на отпадъци. Общините, включени във всеки от определените региони, създават по
реда на ЗУО регионално сдружение.
Системите за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и
оползотворяване на битови отпадъци осигуряват като минимум изпълнението на
следните цели:
1. най-късно до 1 януари 2020 г. подготовка за повторна употреба и
рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса
и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници на не по-малко от
50 на сто от общото тегло на тези отпадъци;
2. най-късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани
биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите
отпадъци, образувани в Република България през 1995 г.
Във всеки от регионите по НПУО целите се изпълняват съвместно от всички
общини в региона, в съответствие с решението по чл. 26, ал. 1, т. 6 от ЗУО на общото
събрание на регионалното сдружение.
По отношение на битовите отпадъци, за периода 2004 - 2012 г. се
наблюдава намаление от средно с около 4 % на година в тяхното общо количество и с
около 3 % на година в количеството на депонираните отпадъци. Към момента 72% от
генерираните битови отпадъци се депонират, като 50% от тях е делът на
биоразградимите отпадъци.
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Съгласно националните цели делът на депонираните биоразградими отпадъци
следва да се намали до 35 %, а количеството рециклирани – да се увеличи до 50 % до
2020 г. Националният план за управление на отпадъците (НПУО) за периода 20142020 г. предвижда постигане на регионална цел за разделно събиране и
оползотворяване на битови биоотпадъци - не по-малко от 50 на сто от
количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.
За предотвратяване генерирането на битови отпадъци (БО) в България се
използват регулаторни и икономически инструменти – отчисления за депониране на
отпадъците; схеми за отговорност на производителя за специфични потоци от
отпадъци/продуктови такси/лицензионни възнаграждения към организациите по
оползотворяване на масово разпространени отпадъци (МРО); такса БО; такса за
ограничаване използването на полимерни торбички с определени параметри.
Предвижда се Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ да
допринесе за изпълнение на ангажиментите на страната в сектор „отпадъци“ и
постигане на целите, произтичащи от европейското и национално законодателство.
Отчетена е и стартираната срещу страната наказателна процедура за неизпълнение на
Директива 1999/31/EО относно депонирането на отпадъци.
Сектор отпадъци ще бъде финансиран чрез Приоритетна Ос 2 на ОПОС 20142020 г., финансирана от Европейски фонд за регионално развитие. Целта на
приоритетната ос е постигане на съответствие с йерархията при управлението на
отпадъците, съгласно Директива 2008/98/ЕО и с целите на националното
законодателство. Съгласно йерархията, приоритетно в сектора ще се изпълняват
мерки, насочени към намаляване количеството на депонираните битови отпадъци
чрез повторна употреба, рециклиране и оползотворяване.
Управляващият орган на ОПОС публикува на интернет страницата си
Насоките за кандидатстване по Процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG16M1OP002-2.002 – Комбинирана процедура за проектиране и
изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително
третиране на битови отпадъци.
Общините в Регионално сдружение за управление на отпадъците с регион
Костинброд: Костинброд, Божурище, Годеч, Сливница, Драгоман и Своге са
допустими бенефициенти по комбинираната процедура за проектиране и изграждане
на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови
отпадъци. Общините депонират битовите си отпадъци на регионално депо,
съответстващо на нормативните изисквания, с действащо Комплексно разрешително,
но няма изградена инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци,
каквито са изискванията на националното законодателство в областта на управление
на отпадъци.
Изграждането и въвеждането в експлоатация на инсталация за предварително
третиране на смесено събрани битови отпадъци по процедурата ще допринесе за
постигане на Специфична цел 1 на приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020
г. – „Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци“.
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Настоящото прединвестиционно проучване е изготвено в обем и съдържание,
съгласно глава втора на Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на
инвестиционните проекти и в съответствие с изискванията на Насоките за
кандидатстване по процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P0022.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи
инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, в
рамките на Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ по Оперативна програма „Околна среда 20142020 г.“
Проучването очертава социалните, икономически, технологични, екологични и
административни аспекти, които са предпоставка за изграждане на система за разделно
събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци и инсталация за
преработването им в Регион Костинброд: Костинброд, Божурище, Годеч, Сливница,
Драгоман и Своге.
Целите на настоящото прединвестиционно проучване за Регион Костинброд са
да се:
анализира съществуващото състояние по управление на отпадъците;
идентифицира площадка, на която да се извърши проектиране и изграждане
на планираната инфраструктура за управление на отпадъците;
разработи алтернативи за управление на отпадъците;
избере алтернатива, която отговаря на изискванията на законодателството и
е ефективна по отношение на разходите;
представи Анализ на разходите и ползите и Финансов анализ за избраната
алтернатива;
извърши правен анализ на изискванията на законодателството и на терена
на инвестицията.
Необходимостта от настоящото прединвестиционно проучване е обусловена от
подготовката на проектно предложение за финансиране по ОП „Околна среда 200142020 г.“ в съответствие с Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. и
изискванията на действащото законодателство. Регионите, за които е идентифицирана
необходимост от изграждане на инсталации за предварително третиране на смесено
събрани битови отпадъци, са включени в индикативен списък в Приложение № 3 на
НПУО и РСУО Костинброд е един от регионите идентифицирани с такава
необходимост от изграждането на допълнителна инфраструктура. Цялостната
реализация на проектното предложение и мерките за управление на отпадъците ще
допринесат за намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от
образуваните отпадъци, подобряване на ефективността на използване на ресурсите,
увеличаване отговорностите на замърсителите и стимулиране на инвестициите в
областта на управление на отпадъците.
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2. ВЪЗЛОЖИТЕЛ
В качеството си на конкретни бенефициенти по Процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.002 – Комбинирана процедура за
проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за
предварително третиране на битови отпадъци, общините в Регионално сдружение за
управление на отпадъците с регион Костинброд: Костинброд, Божурище, Годеч, Своге,
Сливница и Драгоман са сключили Споразумение за партньорство за подготовката на
проектно предложение за кандидатстване по процедурата. Съгласно сключеното
Споразумение за партньорство, Община Костинброд е определена като водеща община
и възложител на обществените поръчки по реда на ЗОП за избор на изпълнители на
подготвителните дейности, общи за проектното предложение, дейностите по
организация и управление на проекта и и дейностите по информация и комуникация
/съгласно Решение на Общото събрание на РСУО, взето на основание чл. 26, ал. 1, т. 5
от ЗУО/.
В качеството си на възложител, община Костинброд е провела обществена
поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Разработване на
прединвестиционни проучвания, свързани с изграждане на инсталация за компостиране
на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци и инсталация за
предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, включително за
определяне на броя и вида на необходимото оборудване и съпътстваща инфраструктура
на територията на община Костинброд“.
3. ИЗПЪЛНИТЕЛ
На 12.04.2017 г. между Община Костинброд и „ЕС-ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД
е сключен Договор № 66 с предмет: „Разработване на прединвестиционни проучвания,
свързани с изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени
и/или биоразградими битови отпадъци и инсталация за предварително третиране на
смесено събрани битови отпадъци, включително за определяне на броя и вида на
необходимото оборудване и съпътстваща инфраструктура на територията на
община Костинброд“.

II. ОБЩА
ТЕРИТОРИЯТА

ХАРАКТЕРИСТИКА

/

ПРОФИЛ

НА

Софийска област.
Софийска област е административно-териториална единица по смисъла на
Закона за административно-териториално устройство на Република България (ЗАТУРБ)
и статистическа териториална единица от ниво NUTS 3 по Номенклатурата за
статистически териториални единици (NUTS) на ЕС. Съгласно Закона за регионалното
развитие Софийска област се включва към Югозападния район (ЮЗР, ниво 2 по ЗРР).
Софийска област е разположена в централната западна част на страната, в северната
част на ЮЗР и почти напълно околовръст област София-град.

~ 16 ~

Софийска област е втората най-голяма област по площ в страната - общата площ
възлиза на 7 062,3 кв. км., което представлява 6,4% от територията на страната и 34,7%
от територията на ЮЗР. Общият брой на населението е 247 489 души (НСИ, 2011),
което представлява 3,4% от населението на страната и 11.6% от населението на ЮЗР.
Софийска област е областта, включваща в състава си най-голям брой общини от
всички области в страната - 22 общини – Своге, Драгоман, Ихтиман, Самоков, Годеч,
Елин Пелин, Горна Малина, Костинброд, Ботевград, Сливница, Мирково, Правец,
Божурище, Етрополе, Костенец, Златица, Пирдоп, Антон, Долна Баня, Копривщица,
Чавдар и Челопеч.
От гледна точка на административно – териториални характеристики, общините
в областта са различни по брой и вида населени места включени в техните територии.
Фигура № 2: Административна карта на Софийска област

Физико – географски особености.
В областта доминират горските територии, заемащи близо половината от цялата
площ на областта (48,3%). Софийска област е четвъртата след Смолян, Благоевград и
Пазарджик по дял на горските територии. Земеделските територии заемат 43,5% от
площта. Населените места и урбанизираните територии и териториите за транспорт и
инфраструктура общо заемат 5,1% от площта на Софийска област.
Релеф.
Релефът е равнинно-котловинен и планински, като в областта попадат редица
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дялове на Стара планина - южните склонове на Берковската планина и Козница, Мала
планина, Ржана, Софийската планина, Мургаш, Етрополската планина. В източната и
югоизточната част на областта попадат части от Ихтиманска Средна гора, Лозенска
планина, Рила и Верила. В Софийска област попадат и котловините Софийска,
Ихтиманска, Самоковска, Ботевградска, Златишко-Пирдопска и Саранска. Найвисоката точка в областта е и най-високият връх в България - връх Мусала (2 925 м.) в
Рила планина, на територията на община Самоков.
Климат
Климатът е умереноконтинентален и планински във високите части на областта,
със средногодишни температури, вариращи между 10 и 12°С, с максимум през м. юли
(37°С) и минимум през м. февруари (-20°С).
По данни от метеорологична станция Ботевград през 2010 г. средното
атмосферно налягане е 972,8 hPA, средната температура на въздуха е 12,6°С, като
минималната, - 18,5°С - е измерена през месец януари, а максималната - 37°С - през
месец август. Относителната влажност на въздуха е 75%. Годишната сума на валежите
е 971 мм., която е сред най-високите, измерени в страната за тази година.
Почви
Областта се характеризира с богато почвено разнообразие, за което допринася и
полупланинският релеф. Широко разпространени са канелените горски почви,
кафявите планински горски, смолниците и алувиално-ливадните и рендзините.
Излужените канелени горски почви се отличават със слабо мощен (20-25 см.)
хумусен хоризонт, мощен профил (100-220 см.), средно до тежко песъчливоглинест
механичен състав (30-35% физична глина). Плитките канелени горски почви често се
срещат с неразвити почви и са формирани върху безкарбонатни материали. Отличават
се с маломощен хумусен хоризонт (20-22 см.) и профил (30-50 см.), леко до средно
песъчливоглинест (20-35 % физична глина), слаба запасеност с органично вещество
(1.0-1.5% хумус). Част от тези почви са засегнати от ерозионни процеси.
В комплекс с канелените горски почви или в самостоятелни петна се срещат и
рендзини (нормални и плитки). Те са с по-тежък механичен състав (35-55% физична
глина), средна мощност на хумусния хоризонт (20-30 см.) и почвен профил (30-70 см.),
сравнително високо съдържание на хумус (2-4%).
Кафявите планински горски почви са в голяма степен образувани върху
карбонатни скали, в комплекс с плитки хумусно-карбонатни почви. В зависимост от
района на разпространение, хумусният хоризонт е 10-60 см., профилът 50-70 см. и
запасеността с органично вещество - слаба до средна (2.0-3.0 % хумус). В по-високите
части кафявите горски площи имат маломощен хумусен хоризонт (около 20 см.), лек
скелетен механичен състав (глинестопесъчлив до леко песъчливоглинест). Част от тези
почви са засегнати от процесите на ерозия.
По поречията на реките се срещат алувиално-ливадни почви. Характеризират се
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с колебание в диапазона на отделните показатели, но общо се отличават със средна
мощност на хумусния хоризонт (30-40 см.) и профил (80 см.), средно песъчливоглинест
механичен състав (30-45% физична глина).
В по-високите части от областта се срещат плитки сиви горски почви,
характерна за които е по-малката мощност на профила (30-50 см.) и хумусен хоризонт
под 20 см., средно песъчливоглинест механичен състав (30-45% физична глина). В част
от сивите горски почви се наблюдават ерозионни процеси. В части от областта
доминиращо участие имат псевдоподзолистите (светлосиви) горски почви - глеевидни
и неглеевидни.
Излужените смолници се отличават с най-голяма мощност на хумусния
хоризонт (70-75 см.) и профила (180 см.) и най-тежък механичен състав (70-75%
физична глина).
Водни ресурси.
Водните ресурси се формират от язовирите Бели Искър (15,3 млн. куб. м.),
Душанци (11,6 млн. куб. м), Бебреш (18,2 млн. куб. м.) и Огняново (11,2 млн. куб.м.).
Речната мрежа включва части от реките Искър, Блато, Нишава, Марица, Тополница,
Батулийска и други по-малки реки. Находища на хипотермални води има в община
Долна Баня и община Костенец - Костенски минерални бани, Момин проход,
Белчински бани и Пчелински бани. Минералните води са подходящи за балнеолечение,
комунално- битови нужди и развитие на оранжерийно производство. Температурата на
водата варира между 46°С (Костенски минерални бани) и 72°С (Пчелински бани).
Полезни изкопаеми.
Горивно-енергийни ресурси.
В Софийска област се намира лигнитен басейн, който обхваща Софийската
котловина. Въглищата се намират на малка дълбочина и в дебели пластове (20-30 м.),
което позволява експлоатация на находищата да се извършва по открит способ.
Характерна особеност на лигнитните въглища, добивани в Софийския басейн, е
ниското съдържание на сяра, което се отразява в по-малките количества на серни
окиси, изхвърляни в атмосферата при тяхното горене. Близостта до гр. София определя
и тяхното приложение като суровина при производството на електроенергия.
В Софийска област се намира и единственото находище на антрацитни въглища
в България (в близост до гр. Своге), но въглищата в него са силно тектонски
дислоцирани, което затруднява добива и влошава качеството им.
Рудни полезни изкопаеми.
На територията на община Етрополе се намира едно от най-големите и значими
находища на медна руда в България. В община Челопеч се намира медно-златно
находище, което се експлоатира от фирма концесионер. В Софийска област се намира и
единственото находище на манганови руди - с. Пожарево, община Божурище. В
община Своге (гара Бов) са открити находища на сребро, платина и молибденови руди,
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които са в малки количества.
Нерудни полезни изкопаеми.
Най-често срещаните нерудни полезни изкопаеми са варовиците, като найголемите находища са в общините Сливница и Драгоман.
Находища на глина има в община Елин Пелин (с. Нови хан). Основните
находища на огнеупорна глина се намират в общините Сливница и Годеч, глина за
керамика и тухли има в общините Годеч, Ботевград, Костенец и Костинброд. Находища
на кварцов пясък се срещат в Елин Пелин и Божурище, а основното находище на
каолин се намира в Елин Пелин (с. Нови хан).
Находища на барит, който е ценна суровина за химическата промишленост, има
в с. Зверино, местността “Кашана” (северозападно от гр. Пирдоп). Открито е находище
на вермикулит при с. Белица, община Ихтиман.
Основни акценти:
 Софийска
област е втората най-голяма по площ област в страната и
първата по брой
общини, включени в нея. Това предопределя
различни и специфични за отделни части на територията проблеми от
една страна, и ресурси и възможности, от друга;
 Софийска
област е със сериозни различия в административнотериториалното устройство на различните общини от областта, като
община Своге управлява територия, в която се нахождат 38 населени
места, а в пет общини устройството на територията включва само по едно
населено място. Това предполага различни подходи на управление на
територията и на местното администриране и самоуправление на
ресурсите и възможностите за развитие;
 Софийска
област е разположена в непосредствена близост до
столицата и заобикаля почти изцяло област София - град. Това
предопределя силната обвързаност на развитието на територията от
връзките и комуникацията със столичния град;
 Софийска област е четвърта в страната по дял и втора - по абсолютна
стойност на горските територии. Това предопределя същественото
значение на горскостопанския сектор за областта.
1.

Местоположение и граници

A. Община Костинброд
Във физиогеографски план Община Костинброд се позиционира в
северозападната част на Софийско поле.Територията, върху която е разположена
представлява коритообразна котловина. Софийското поле е обградено на север от
разчленените склонове на Стара планина, на юг от Люлин и Витоша, на запад стига до
варовитите възвишения на Сливница и Драгоман. През територията на общината
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минават реките Блато, Сливнишка и Белица.
Мястото й сред регионалните териториални единици, попада в обхвата на
Югозападния район от ниво 2. Важна особеност в местоположението на общината е и
това, че се намира в границите на Софийска област. Община Костинброд е разположена
в непосредствена близост, северозападно от гр. София.На югоизток граничи със
Столичната община, на юг - с община Божурище, на запад - с общини Сливница и
Драгоман, на северозапад - с община Годеч, а на североизток - с община Своге.
В границите на Община Костинброд се включват 14 населени места, по-големи
от които са административния център - град Костинброд и кметствата с. Петърч и с.
Драговищица. Територията на община Костинброд заема площ от 254 239 дка в
границите на общинския център и кметствата на с. Безден, с. Богьовци, с. Бучин
проход, с. Голяновци, с. Градец, с. Драговищица, с. Дреново, с. Дръмша, с. Опицвет, с.
Петърч, с. Понор, с. Царичина, с. Чибаовци.
Общата площ на община Костинброд е 254,4 хил.дка. След 2003 г. на
територията на общината функционират 6 кметства - Петърч, Драговищица, Голяновци,
Градец, Чибаовци, Опицвет, като в тях са избрани пряко от населението кметове. В
останалите населени места след избор от Общинския съвет са назначени кметски
наместници. Общият брой на населението в общината към 31.12.2012 г. наброява 17
477 души като 69% от тях са концентрирани в административния център.Гъстотата на
населението е 69,4 души/км2. Показателят е почти двойно по-висок от средния за
област София (34,8 души/км2) и малко по-висок от този за Р България (66,4 души/км2).
Преминаването на три трансевропейски транспортни коридора в близост до
Община Костинброд, определя транспортно-географското положение като
благоприятно. Това са именно европейският транспортен коридор (ТК) № 10
(Калотина-София) и връзка с ТК № 8 (Гюешево-София-Пловдив-Бургас-Варна),
представени от пътна и жп инфраструктура, както и на ТК № 4 (Видин-София-Кулата и
София-Свиленград). Състоянието на пътната мрежа и отстоянието от 15 км от
столицата, създава отлична предпоставка за икономически взаимовръзки на общината
със съседни териториални единици. Стратегическото транспортно-комуникационно
местоположение на общината следва да бъде подкрепено със съответна транспортнокомуникационна политика. Използването въпросния потенциал би рефлектирал върху
общото социално-икономическо развитие на Община Костинброд.
Б. Община Божурище
Община Божурище се намира в западната част на Софийското поле, в
непосредствена близост до столицата София. Границите на общината са следните:
североизток - община Връбница, югоизток - община Банкя, юг - общините Перник и
Брезник, север - община Костинброд, запад - община Сливница.
Площта на общината е 142,884 хил.дка, което е под средната за общините в
страната (420,5 хил.дка), в Югозападния район за планиране (390,5 хил.дка) и в
Софийска област (321 хил.дка). Общината представлява 0,128 % от общата територия
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на Република България.
Таблица 1: Баланс на територията на община Божурище в дка
Общо

Земеделска

Горска

Дка

142 884

107 907

19 495

%

100

75,5

13.6

Населени места и
урбанизирани
територии
9 287
6,5

Водни
течения и
водни

За транспорт и
инфраструктура

1 012

За добив на
полезни
изкопаеми
1 448

0.7

1.0

2.6

3 735

Баланс на територията в декари, 2010 г. Източник: НСИ

Фигура 3: Географско положение на община Божурище
В обхвата на общината са включени 10 населени места - гр.Божурище и 9 села
(Гурмазово, Делян, Златуша, Мала Раковица, Пожарево, Пролеша, Росоман, Хераково,
Храбърско). На територията на общината функционират 6 кметства.
Гъстотата на населението е 55,6 чов/км2, което е под средната за страната (70,3
чов/км2).
През територията на общината преминава европейският транспортен коридор
ОЕТК № 10 (Калотина-София), в близост е ОЕТК №4 и ОЕТК №8, което определя
транспортно-географското положение на Божурище като благоприятно. Железопътната
инфраструктура е от жп линията София-Банкя и София-Перник. Сравнително доброто
състояние на транспортната инфраструктура е предпоставка за взаимовръзките на
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общината със съседните общини и столичния град. Божурище е люлка на българската
авиация. Тук се намира и първият държавен конезавод, който дълги години е снабдявал
с коне армията.
В. Община Годеч
Община Годеч е административно-териториална единица по смисъла на
ЗАТУРБ - част от Софийска област, и статистическа териториална единица от ниво
LAU2 по Номенклатурата за статистически териториални единици (NUTS) на ЕС.
Съгласно закона за регионалното развитие Софийска област, респективно община
Годеч, се включва към Югозападния район за планиране.
Община Годеч е разположена северозападно от гр. София, като на югоизток и
изток граничи с общините Костинброд и Своге, на юг - с община Драгоман, на север - с
община Берковица и община Вършец, а на запад - с Република Сърбия. На територията
на общината не преминават Трансевропейски коридори.
Град Годеч се намира на кръстопът за София, Драгоман, Димитровград, в Р
Сърбия, и към Берковица през Петроханския проход. Градът отстои на 48км. от София
и на 25км. от КПП „Калотина”.
Общата площ на община Годеч възлиза на 374,680 кв. км. (НСИ). Територията
на община Годеч заема 5,3% от територията на Софийска област и 0,3 % от общата
територия на Република България.
Г. Община Сливница
Община Сливница е една от съставните общини на Софийска област. Общината
се намира в западната част на Софийска област. С площта си от 187,433 km2 е 14-та по
големина сред 22-те общини на областта, което съставлява 2,65% от територията на
областта. На север община Сливница граничи с община Драгоман, на изток с община
Костинброд, на югоизток с община Божурище, а на югозапад с община Брезник, област
Перник.
Общината обхваща 13 населени места – 1 град и 12 села, като най-голямото от
тях е Алдомировци. Общата площ на региона е 187,4 кв. км.
Разположението на общината определя мястото й в областната инфраструктура през нея преминават важни транспортни артерии, енергийни и телекомуникационни
системи. Важно значение за развитието на общината имат железопътната линия и
автомобилния път София – Драгоман – Димитровград /ЮЖ/ - Белград, които са част от
транспортен коридор № 10. Транспортната система, играе изключително важна
комуникационна роля при осъществяване на икономическите взаимоотношения, както
с общините в югозападна България, така и с цялата страна. Първокласната пътна мрежа
е с дължина 14 км. Третокласните и четвъртокласни пътища са 81 км и не са в добро
състояние. Уличната мрежа в населените места в по-голямата си част е с трайна
настилка Електроснабдяването на община Сливница се осъществява от националната
енергийна система. Покритието със сигнал на лицензираните национални телевизии е
100% за територията на цялата община.
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Б. Община Драгоман
Община Драгоман се намира непосредствено до западната граница на Република
България. Административният център на общината е град Драгоман. Разположен е в
малко високопланинско поле, в западната част на Софийската котловина, на около 36
км. западно от София и на 15 км. източно от Република Сърбия.
Община Драгоман се състои от 34 населени места, като в границите й се намира
малката географска област Бурел. Тя обхваща 22 села, заключени между Алдомировско
поле, Граово, Знеполе, реките Невлянска, Ежевица и Драгоманското блато.
Населението на общината е концентрирано в общинския център Драгоман. В
последните години се наблюдава тенденция към нарастване броя на жителите за
определени сезони, а именно: пролет-лято-есен. Сезонно пребиваващото население е
предимно възрастно. Регионът е екологично съхранен. Община Драгоман се явява
важен транспортен възел с добре изградена инфраструктурна, обвързаност със
столицата от една страна и със Сърбия от друга. Пресича се от международния път Е
80, който свързва Западна Европа с Близкия Изток. Община Драгоман е разположена на
площ от 323 794 м2 в Югозападна България и граничи със следните общини: на север с
община Годеч, на изток с община Сливница, на юг с община Трън и на запад с
Република Сърбия.
Е. Своге
Община Своге е разположена в западна България, в северната част на
Югозападен регион и северната част на Софийска област. Общината влиза в състава на
23-те общини на Софийска област. На запад граничи с общините Годеч и Костинброд
(Софийска област), на север с общините Вършец (област Монтана), Враца и Мездра
(Врачанска област), на изток с община Ботевград и на юг - с община София-град.
Община Своге има площ от 869 кв.км, което съставлява 12,27 % (втора по
големина) от територията на Софийска област, 4,26 % от територията на Югозападен
район, и 0,78 % от територията на България. Общината обединява 38 населени места, от
които 1 град (общинският център град Своге) и 37 села, сред които по-големите Искрец, Владо Тричков, Лакатник, Церово и др.
Общината се отличава е благоприятно географско положение, както от гледна
точка на близостта на общинския център град Своге до София (32,7 км), така и като
територия, осигуряваща връзка между Северна България и Столицата. Географското
разположение на общината създава добри предпоставки за активизиране на връзките
със София и по-големите стопански центрове в Западна България и привличане на
инвестиционни интереси за усвояването на планинските ресурси в подкрепа на
местното стопанско развитие и за подобряването на условията за живот на населението
в този планински район.
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2. РЕЛЕФ
А. Община Костинброд
Релефът на общината е разделен между три височинни пояса. В северните си
части той бива силно разчленен планински, а в южната си част е равнинно-хълмист. В
територията на общината се включват части от Мала планина, както и части от
Софийска котловина. Най-високата точка е 1155 м. (северно от с. Чибаовци). Средната
надморска височина на Община Костинброд е 725 м. През територията на общината
протичат реките Блато, Сливнишка и Белица. От Мала планина извират притоци на р.
Искър, като най-голям е Крива река, която образува къси, дълбоки проломи със скални
откоси. В западната част на планината се наблюдава силно развит карст. Валежните
води се губят в множество понори и дават началото на многокарстови извори.
Фигура 4: Хипсометрична карта на община Костинброд

Източник: Общински план за развитие на община Костинброд 2014 – 2020 г.
Б. Община Божурище
Територията на общината заема западната част на Софийското поле. Теренът
има преобладаващ хълмисто-равнинен характер, като средната надморска височина е
около 625-645 метра. В голямата си част релефът е ерозиран от атмосферното
въздействие.
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Фигура 5: Карта - наклон на склона на община Божурище
В. Община Годеч
Релефът е основен фактор за формирането и развитието на географската
обвивка. Най-високия хребет на територията на общината започва от Сребърна през
връх Ком до Петрохан и е разположен в северната й част. Най-ниският хребет се
нарича Чапаъня и се намира в южната част на община Годеч. В западната част на
общината се простира Гладно поле (685 м.), което на изток увеличава надморската си
височина и образува множество ридове с различни направления. Релефът е предимно
хълмист, ниско планински, заоблен и разчленен от р. Нишава, р. Станянска, р. Врелото,
както и от техните притоци, които са с непостоянен режим.
В резултат на ерозията по долината на река Нишава се наблюдават речни тераси,
наносни конуси, в които се депонират големи количества вода, речни острови, меандри,
оврази и др.
Установени са силно ерозирали терени, където стопанската дейност е
невъзможна - с. Бърля, Комщица, Губеш, Голиш, Равна и др. 13.9% от територията е
слабо ерозирала, а 1.8% е силно ерозирала.
Характерно за района около с. Бракьовци са интензивни карстови процеси,
които водят до образуване на сухи карстови долини, пещери, валози, въртопи.
Карстовите процеси са свързани главно с варовици и в по-малка степен с доломити. В
района на с. Комщица се формират срутища под действието на стръмни склонове,
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изградени от варовици и пясъчници. Друг феномен на природата са каменни венци,
югозападно от с. Гинци. Наблюдават се билни заравнености, склонови стъпала и т.н.
Най-високата точка в района на общината е връх Ком (2016 м.), разположен на
самата административна граница с община Берковица, а най-ниската е разположена по
талвега на река Нишава на 525 м. надморска височина. Други високи точки са Куратски
връх с 1850 м, който е разположен непосредствено до с. Гинци, връх Вучи баба (1294
м.), връх Равно буче (1499 м.), връх Сребърна (1931 м.) и други.
Равнините (0-4 градуса) в общината заемат само 0.5% от цялата и площ;
полегатите наклони (5 - 10 градуса), заемат 2.5% от територията и; склонове с наклон
между 11 и 20 градуса заемат 36.8%; стръмните склонове (21 - 30 градуси) - 46.7%, а
много стръмните, над 31 градус - 13.5%. Може да се направи извод, че община Годеч
попада в нископланинския и среднопланинския пояс.
Релефните форми благоприятстват развитието на земеделието в южните части,
където е разположена по-голямата част от обработваемата земя. Склоновете на Стара
планина са заети от пасища — от значение за развитието на животновъдството.
Г. Община Сливница
Общината има благоприятно географско положение, което определя в голяма
степен възможностите й за развитие. Средната надморска височина на общината е
716,6 м.
Възвишения около гр. Сливница са изградени от триоски и юрски варовици,
които благоприятстват развитието на различни карстови форми. Оголените варовикови
терени се нагряват силно през деня и особено през лятото, а през нощта и зимата се
охлаждат бързо и по такъв начин влияят върху микроклимата в района.
Релефът на община Сливница е с равнинно-хълмист характер като средната
надморска височина е 716,6 м, като варира от 600 до 800 метра. Град Сливница е
заграден от три страни с хълмове - на запад –“Козяк”/762 м./, на югоизток
„Могилата”/670м/ и на север - „Целовижда”/703 м/.
Д. Община Драгоман
Средната надморска височина на град Драгоман е 722.40 метра. На областта
Бурел е 765 мн. в. Най-ниската надморска височина в общината се намира при село
Калотина, около 495 м. Най-ниската точка е нулата на рейката на река Нишава – 488.66
метра, а най-високата е връх Петровски кръст – 1206 м. Изворите и породилите се от
тях потоци, поради вододелния характер на района се превръщат в притоци на двете
най-големи реки течащи през общината – Габерска (Борелска) река и река Нишава.
Е. Своге
Релефът е предимно планински със средна надморска височина 818 м и
денивелация от 345 м6. Територията се намира в пределите на Западна Стара планина и
се пресича субмеридионално от Искърския пролом. Тя включва части от планините
Мала, Понор, Козница, Врачанска, Ржана, Голема, Мургаш и Софийска. Отводнява се
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от река Искър и нейните притоци Искрецка, Батулийска, Габровница и др. Основната
част от селищата и придружаващите ги обработваеми площи са разположени в ниските
части на релефа, привързани към Искърския пролом. Планинските склонове са покрити
с гори и смесена дървесно-храстова растителност. Билата са заети от естествени пасища
и ливади.
3. ГЕОЛОЖКИ СТРОЕЖ
А. Община Костинброд
В геоложкия строеж в района на община Костинброд вземат участие юрски,
кредни, неогенски и кватернерни седименти. Юрата е представена от Сливнишката
свита, влизаща в състава на Западно-балканската карбонатна група. Кредата тук е
представена от Салашката и Салашко-Черниосъмска свити, варовиково-мергелна
задруга и Задруга на тефроидния флиш. Неогенски седименти се разкриват
повсеместно по териториите на общината. Те са представени от отложенията на
Софийската група и по-точно от тези на Новоискърската и Лозенецката свити.
Б. Община Божурище
В геоморфоложко отношение територията на общината заема западната част на
Софийското поле. Дъното на котловината е развито върху сенонски пирокластити и
плиоценски песъчливо-глинести седименти, припокрити с делувиални и наносни
конуси. Полето е запълнено с плиоценски пясъци и глини, припокрити с дебели речни
наноси и на много места е заблатено. Морфоложкото оформяне на Софийската
котловина е свързано с развитието на Софийската грабенова структура, ограничена от
север и юг с разседи. През плиоцена и кватернера е обхваната от диференцирани
негативни движения, като течението на река Искър било препречено и цялата днешна
Софийска котловина била превърната в голямо езеро. Езерото изчезнало, след като покъсно реката пробила път през Стара планина и създала днешното си речно корито. В
резултат от продължителното езерно съществуване по дъното на вече осушилата се
котловина са се натрупали дебели седименти с мощност от 200 до 800 м. Геоложката
основа е представена в ниската част от плиоценски и кватернерни отложения, а във
високата от сенонски отложения- южен тип. Плиоценът е представен в горния си
хоризонт от глини с прослойки от глинени пясъци. Кватернерните отложения се
представляват от делувиални песъчливи глини, на места обогатени с чакъл и единични
валуни. Кредата е представена от селонски пясъчници- кварцови, плътни до напукани,
изветрели и от андезитови туфи - плътни, здрави или тектонски променени.
В. Община Годеч
Голямо значение за формирането на релефа в общината оказва строежа на
земната кора (морфоструктури) и съвременните неотектонски движения. Те влияят
върху образуването на основните форми на релефа. Неотектонските движения оказват
влияние върху скоростта и развитието на голяма част от морфосклупторните процеси и
спомагат за формирането и развитието на мезо и микрорелефа. За развитието на
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морфосклупторните процеси голяма роля оказват външните земни сили, в резултат на
които се проявяват процеси, като ерозия, денудация, екзарация.
Характерно за района около с. Бракьовци са интензивни карстови процеси,
които водят до образуване на сухи карстови долини, пещери, валози, въртопи.
Карстовите процеси са свързани главно с варовици и в по-малка степен с доломити. В
района на с. Комщица се формират срутища под действието на стръмни склонове,
изградени от варовици и пясъчници. Друг феномен на природата са каменни венци,
югозападно от с. Гинци. Наблюдават се билни заравнености, склонови стъпала и т.н.
На територията на общината не е регистрирана значима сеизмична активност.

Г. Община Сливница
Възвишения около гр. Сливница са изградени от триоски и юрски варовици,
които благоприятстват развитието на различни карстови форми. Оголените варовикови
терени се нагряват силно през деня и особено през лятото, а през нощта и зимата се
охлаждат бързо и по такъв начин влияят върху микроклимата в района.
Д. Община Драгоман
Теренът, на който се намира и развива общината е карстов. Окарстянето е почти
повсеместно явление (Чепън, Три уши, Ждрелото на р.Нишава, Габерски камък и др.),
поради тази причина дъждовната повърхностна вода пропада в земните недра.
Е. Своге
Територията се отнася към западната част на Старопланинската система от
морфографската подялба на страната. Дълбоко всечените в планинските склонове
речни долини обуславят голямо вертикално разчленение на релефа (над 400 м/км2),
което към билните заравнености спада до под 100 м/км2. Сравнително високи (0,5-2,0
км/км2) са стойностите и на хоризонтално разчленение, които отново намаляват към
билните планински части (0,5-1,0 км/км2). На този фон относително ниски стойности
на морфометричните показатели се наблюдават в планините Понор и Мала, причина за
което са широко развитите слабо разчленени карстови заравнености без повърхностен
отток. Средните наклони на топографската повърхнина се променят от под 5° в билата
до 25°-30° в планинските склонове (География на България, 2002).
Съвременният релеф е комплексен резултат от проявата на фактори с природен
и антропогенен произход, където водещо значение има масивният характер на
планинските структури, формиран върху сложния гънково-навлачен строеж на
Свогенската антиклинала. Орографската ос е изтеглена в посока северозапад-югоизток.
На съвременния етап определяща роля за развитието на релефа имат
денудационните, ерозионните и карстовите процеси. В билните части на планините се
разкрива палеозойският фундамент, представен от аргилити, алевролити, пясъчници.
Върху тях широка площна изява имат ерозионните процеси. Фундаментът е широко
припокрит от триаски и юрски материали - варовици, доломити, брекчоконгломерати,
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пясъчници, създаващи среда за развитието на активни карстови процеси - карни полета,
понори, пещери, пропасти, карстови извори (територията се отнася към Врачанския,
Понорския и Безденския карстови райони). В обхвата на Искърския пролом и дълбоко
всечените долини на притоците му съществуват условия за проява на свлачищносрутищни процеси.
4.

ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

А. Община Костинброд
Община Костинброд е бедна на полезни изкопаеми. За територията на общината
е характерен добив и първична преработка на варовик, който се осъществява от кариера
”Градец”, кариера „Люляците” и кариера „Целовижда”. Няма доказани и разработени
запаси на други рудни и/или нерудни полезни изкопаеми.
Б. Община Божурище
На територията на общината се намира част от Софийския въглищен басейн находището на лигнитни въглища в землището на село Храбърско — Храбърски
въглищен участък, който не се експлоатира.
На територията на община съществува уранова мина и в с. Пожарево, чиято
експлоатация е прекратена през 80-те години.
По неофициални данни има залежи на злато в землищата между с. Пожарево и
с.Росоман, но не са извършвани проучвания и сондиране за доказване на твърденията.
В. Община Годеч
Формирането на полезните изкопаеми е тясно свързано с геоложкото минало на
района. В района на с. Станянци са открити залежи на лигнитни въглища, които са ниско
калорични. Те са с животински произход, образувани в сладководен басейн през горен
миоцен. Рудни полезни изкопаеми също не са открити до момента. От нерудните полезни
изкопаеми в общината се добиват различни видове фракция в района на Зли дол, пясък - по
долината на река Нишава. В землищата на селата Шума, Лопушна, Връбница, Мургаш,
Каленовци, Връдловци и Станянци се намират огромни залежи от качествени огнеупорни
глини. Находища има и на глина за керамика и тухли.
На базата на наличието на полезни изкопаеми са развити добивът и преработката
им. Общата площ за добив на полезни изкопаеми на територията на общината е 2 083 дка.,
т. е. 2.5%.

Г. Община Сливница
Общината е сравнително бедна на полезни изкопаеми. На територията й има
находище на лигнитни въглища (с. Алдомировци). Лигнитните въглища са с ниско
съдържание на сяра, което се отразява в по-малките количества серни окиси
изхвърляни в атмосферата при тяхното горене. Едно от най-големите находища в
България на варовици е в община Сливница. В земните недра са открити и се
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експлоатират още глини, чакъли, пясъци, които намират голямо приложение в
строителството. В момента съществуват и се експлоатират няколко кариери за чакъл и
пясъци, предназначени предимно за строителството, като находище "Козяк" и
находище "Кошарите.
Д. Община Драгоман
На територията на общината не са открити сериозни залежи на полезни
изкопаеми.
Е. Своге
Геоложкото и палеогеографското развитие на района определят вида и
териториалното разпределение на полезните изкопаеми. Територията на община Своге
е сравнително богата на полезни изкопаеми. Тук се разкриват полиметалните рудни
находища от рудните полета „Соколец” и „Издримец” - оловно-цинкови руди с
повишено съдържание на сребро и мед (в землищата на селата Владо Тричков, гара
Бов, Лакатник, Осеновлак, Миланово). Добивът им е преустановен. Това се отнася и за
урановите находища в поречието на р. Пробойница и в землището на с. Губислав.
В района са разкрити единствените находища на антрацитни въглища в
България, които се намират в землищата на селата Томпсън, Батулия, Церецел. Поради
многобройните нагъвания на земните пластове антрацитът е "на жили" или на отделни
гнезда, които са разположени в повърхността на земната кора и са удобни за
експлоатация, но са силно натрошени, което значително оскъпява добива.
Експлоатацията им е преустановена.
Добивът на инертни материали от речните корита има важно значение за
развитието на района.

5.

КЛИМАТ

А. Община Костинброд
Географското положение на България е своеобразен кръстопът на въздушни
маси. То определя океанско и континентално климатично влияние. Основните
центрове, формиращи циклоните и антициклоните, които оказват влияние на климата у
нас са Исландски минимум, Азорски максимум, сезонни центрове - Източноевропейски
максимум и близкото разположение до Тиренско море. Макар и отдалечена на над
2000км от Атлантическия океан по териториите на България се усеща неговото
влияние, чрез нахлуване на влажни въздушни маси от запад и северозапад.
Община Костинброд се позиционира в умерено-континенталния климатичен
пояс. Верижно простиращите се високи огради на Стара планина оказват голямо
влияние за формирането на климата в района. Котловинното географско положение и
заобикалящите общината планински вериги създават предпоставка за проява на
инверсионни процеси на сезонни валежни суми, типичен континентален режим.
Проявата на вятър фьон е типичен за пределите на Софийско поле.
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Важен фактор и елемент на климата се явява слънчевата радиация. Сумарната
слънчева радиация, състояща се от пряка и разсеяна облачност оказва влияние върху
радиационния баланс. Той се формира на база разликата между погълнатата и
излъчената радиация и се явява важна част на топлинния баланс. На територията на
община Костинброд варира от 1751 до 2000М1/ш2/годишно.
Температурата на въздуха, както и на почвите се явява следствие на
радиационния и топлинния баланс на територията. Влияние оказват редица фактори
като надморска височина, форми на релефа, характер на постилаща повърхност,
разположение спрямо водните басейни, режим на атмосферна циркулация. Средната
температура на въздуха за месец юли варира между 22-23 °C, а през януари средната
температура на въздуха е -1 - -2°C,
Средногодишните валежи са между 590 - 600 шш. Отточният модул е един от
най-малките за страната, поради ниското средногодишното количество валежи,
значителното изпарение и водопропускливостта на геоложката основа. Наблюдава се
добре изразена влажна сянка, както и поява на падащи ветрове откъм Стара планина.
Средната годишна температура в гр. Костинброд е 9,9° С.
Б. Община Божурище
В климатично отношение земите на Общината се отнасят към високите полета
на Западна Средна България и към припланинския климатичен район на Западна
Средна България. Зимата е студена, а лятото - сравнително хладно. Характерни за
климатичните условия са късните пролетни и ранните есенни мразове, които са
резултат от котловинния характер на територията. Характерно за по- високата част от
района е сравнително голямата му надморска височина, както и значителното
разнообразие на терена, който е с различно изложение, с преобладаващо присъствие на
наклонени форми, което разнообразява температурните и валежни условия. Зимата
общо взето е също така студена, както и в котловинната част, а лятото още по- хладно.
При северозападни нахлувания, районът почти не попада под орографското
въздействие на Стара планина.. В това отношение той има характерните белези на
умерено- континентален климат. Годишният ход на валежите има подчертано
континентален характер. Максимумът на падналите валежи е през месеците май и юни,
а минимумът- през февруари. Разликата между летните и зимните валежни суми е 14%
от общата годишна валежна сума. Годишната сума от валежи за станция Божурище е 2
2 590 мм/м , което е под средната за страната (623 мм/м ). Преобладаващите ветрове в
района са източни и западни, както и в по- малка степен- североизточни и
северозападни. Около 33.7% от дните през годината преобладава “тихо” време - при
скорост на вятъра под 1 м/сек. В агроклиматично отношение землището на община
Божурище попада в умерено топлия до умерено прохладен температурен подпояс
(3100- 1600°С) със слабо засушлива зона на овлажняване, като температурната сума
(°С) за периода с температура на въздуха над 10°С е 2945°С. Разликата между валежи и
изпаряемост за периода юни- август е 100 до 200 мм/м . Средногодишните изпарения са
498 мм, което определя районът като такъв с високосумарно изпарение.
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В. Община Годеч
Община Годеч попада в умереноконтиненталния климатичен пояс, който се
характеризира със студена зима и сравнително горещо лято. Средногодишната
температура е около 9 градуса, като най-студеният месец е януари със средно януарска
температура -3,5 С, а най-топлият месец е август със средна температура плюс 19,2 С.
Годишната сума на валежите е 593 мм. Максимумът на валежите е през пролетта.
Наблюдава се по-слабо изразен вторичен максимум през есента. Минимумите на валежите
са също два - през февруари и август. Мъглите в годината се ограничават до 4-5 дни. Рано
пролетта и късно есента се наблюдават слани. Снежната покривка може да падне, в
зависимост от годината, от края на ноември до началото на април. Тя се задържа около 45
дни.
Основният пренос на влажни въздушни маси е от запад-северозапад, а на сухи
континентални - от изток-североизток. Преобладават западни ветрове, като през зимния
сезон нахлуват и източни ветрове.
Климатът благоприятства развитието на земеделието в южните части, където е
разположена по-голямата част от обработваемата земя.

Г. Община Сливница
Община Сливница попада в умереноконтиненталната климатична област и в
южнобългарската котловинна подобласт. Това се потвърждава от отрицателните
стойности на средната януарска температура /- 2,5 градуса/, от сравнително високите
юлски температури /18,4 градуса/ и високата средногодишна температурна амплитуда /
+22 градуса/. По генезис климатът в тази подобласт много прилича на този в
Дунавската равнина и Предбалкана. Съществуват и определени различия. Нахлуващите
от северозапад и север въздушни маси тук преодоляват преградата от Стара планина и
високите гранични планини със Сърбия, вследствие на което получават известна
трансформация. Котловинният релеф пък създава възможност за продължително
задържане на студен въздух в ниските части на района и образуването на интензивни
температурни инверсии, мъгли и гръмотевични бури. Характерни са късните пролетни
и ранните есенни застудявания и слани. Най-ниската температура, измерена в района е
–31,8 градуса.
Д. Община Драгоман
За формиране на климата в района на община Драгоман оказват голямо влияние
верижно простиращите се огради на Стара планина. Софийското поле, намиращо се в
западната (висока) подобласт се характеризира с преобладаващи умерено –
континентални климатични условия. Характерна е добре изразена “Влажна сянка” и
поява на падащи ветрове откъм Стара планина. Положителен ефект за разсейването на
вредните вещества в атмосферата имат силният вятър, валежите, равнинният терен и
влажността. Отрицателен ефект на самоочистване на въздуха имат слабите ветрове,
температурните инверсии, мъглата и ниската облачност.
Средната годишна температура на района е 9,7 градуса по Целзий. Обикновено в
средата на месец април до края на месец октомври се наблюдава устойчиво задържане
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на температурата над 10 гр. по Целзий със средна продължителност на този период от
170 до 200 дни .
Характерни особености през зимата са честите и продължителни температурни
инверсии. Продължителността на инверсиите зависи от синоптичната обстановка и
може да е от няколко часа до няколко денонощия без прекъсване. Температурните
инверсии са един от факторите за повишаване концентрацията на замърсители във
въздуха и задържането им в котловината.
Един от най – важните климатични фактори, влияещи върху степента на
разсейване на атмосферните примеси е скоростта и посоката на вятъра и честотата на
случаите “тихо време” – при скорост на вятъра 1 м./сек. Орографските особености на
района силно повлияват на посоката и скоростта на вятъра. Преобладаващи се явяват
северозападните и западни ветрова.
В зависимост от изменението на температурата се наблюдават и промени в
относителната влажност на въздуха. За района последната се характеризира със
значителна стабилност в отделните сезони. През януари и октомври влажността е най висока (70-80%), а през лятото спада до 50%.
Е. Своге
Според климатичното райониране на България (Велев, 2010) територията на
Община Своге попада в района на Западна и Средна Стара планина на Умереноконтиненталната климатична област. Климатът се формира под въздействието на
комплекс от фактори, сред които разнообразието на планинския релеф (експозиция,
надморска височина, наклони, хоризонтално и вертикално разчленение), широкото
площно присъствие на карстови повърхнини, характерът на атмосферния пренос,
наличието на дълбок речен пролом със субмеридионална ориентация, присъствието на
естествена горска растителност, антропогенизацията на територията. За целите на
анализа в изследването са използвани данни от станциите Искрец (527 м н.в.), Своге
(468 м н.в.) и Бов (850 м н.в.), както и данни от станция Петрохан (1400 м н.в.),
разположена извън територията на общината, но представителна за територията от
гледна точка на географско разположение и надморска височина.
Средните годишни температури за района са около 3,5°С. Температурната сума
за периода с температури над 10°С достига едва 1400°С. Годишната температурна
амплитуда е ниска - до 19,0°С (Велев, 2010).
Режимът на валежите съответства на умерено-континенталния характер на
климата на анализираната територия. Той показва максимум на валежните количества в
периода май-юни и минимум през месеците януари-февруари. Годишната сума на
валежите за района е около 750 мм с тенденция за нарастване във височина (1100 мм),
но с големи различия по територията под влияние на орографските фактори.
Климатичните режими по територията създават добри условия за развитието на
горско стопанство и пасищно животновъдство и само на ограничени площи - за
развитие на земеделие в планински условия. Ветровата циркулация и валежният режим
способстват за самопречистването на въздуха. Като неблагоприятни фактори за
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стопанството могат да бъдат посочени високият брой на дните с мъгли, високият брой
на дни с обща облачност и трайното задържане на снежна покривка за период от четири
месеца. Рисковите фактори се свързват със възникването на условия за проява на
орографски извалявания (главно при северна експозиция на планинските склонове),
чиито последици имат силно негативен ефект - свлачищно-срутищни процеси, ерозия,
наводнения. Това създава затруднения за поддържането на селищната и стопанската
(предимно транспортна) инфраструктура.
Разнообразието в планинския релеф и особеностите на развитата в него речнодолинна мрежа създават предпоставки за формирането на локални микроклиматични
характеристики в някои понижения в релефа, благоприятни за комфорта на местното
население. По поречието на р. Искрецка (приток на р. Искър) се наблюдава
микроклиматичен режим, изключително подходящ за балнеолечение на белодробни
заболявания.

6.

ВОДИ И ВОДНИ РЕСУРСИ

А. Община Костинброд
Факторите за формиране и териториално разпределение на водите са различни.
Важно значение оказва климатът на територията, геоложкият строеж, релефът,
растителната покривка. Климатът въздейства върху характера и режима на валежите.
Видовете валежи оказват влияние върху режима на речния отток. В Община
Костинброд реките имат предимно снежно-дъждовно подхранване. Г еоложкият строеж
на общината се характеризира със скални комплекси, които в съчетание върху
територията действат комбинирано при формирането на водните ресурси. С важно
значение е влиянието, което оказва Стара планина и нейните предпланини. Съществен
фактор при разпределението на водите оказва растителността, тъй като в горските
райони на общината снегозадържането се увеличава.
През територията на общината протичат реки Блато, Сливнишка и Беличка,
които са едни от големите притоци на р. Искър. Изворна област на двете реки е
Сливнишката свита на предпланините на Стара планина. От Мала планина извират
малки притоци на р. Искър, като най-голям от тях е Крива река. Реките на територията
на общината попадат в Дунавска отточна област и оттам в Черно море. Реките са с ясно
изразено пролетно пълноводие през месеците април и май, със зимен и летен минимум.
На места в границите на общината се наблюдава силно развит карст. Валежните
води се губят в множество понори и дават началото на различни карстови извори. В
западната част на планината има силно развит карст. Валежните води се губят в
множество понори и дават началото на много карстови извори.Количеството на
карстовите извори се влияе силно от валежите. Едни от по-големите извори са: Безден дебит 80 л/с; Опицвет - 280 л/с; Бистрица - 60 л/с; пустиняшка бара - 25 л/с. Другите
притоци на р. Блато са незначителни - Крива река, която идва от Бучино - Дервентски
проход и минава през с. Житен и Кътинска река, която идва от южните слонове на
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Мала планина, Сливнишка река и др.

Фигура 6: Хидрографска мрежа на община Костинброд

Б. Община Божурище
Съгласно хидрогеоложкото райониране на България, територията на община
Божурище попада в Софийския район, южно от Василовската дигитация, която е в
Западнобалканския район на Междинната област.
Община Божурище е главното поречие на р. Искър, в долината на река Блато
(ляв приток на р. Искър). През територията на Общината протичат реките Беличка и
Гурмазовска. Хидрографските и хидрогеоложките условия се характеризират със
следните показатели: гъстота на речната мрежа 1,0-1,5 км/км ; среден отток- модула на
годишния повърхностен отток е много нисък- 2-3 л/с/км , коефициентът на вариация на
повърхностния отток е 0,5, а отточния коефициент е 0,2; максимален отток - средната
продължителност на периода на пълноводие е 5 месеца. Районът се характеризира с
неустойчив период на пълноводие. Обемът на оттока през периода на пълноводие е 6070% от годишния отток; минимален отток- средната продължителност на периода на
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маловодие е 3-4 месеца (юли-октомври). Обемът на оттока през периода на маловодие е
до 10% от годишния отток. Модулът на абсолютния минимален отток е 0,1-0,2 л/с/км и
се характеризира с коефициент на вариация 0,8.
В община Божурище не са разположени естествени езера. Съгласно
хидроложкото райониране повърхностните води са с дъждовно - снежно подхранване и
неустойчиво фазово разпределение на оттока под влияние на европейскоконтиненталните климатични условия. Язовирите в с. Пожарево и с. Храбърско са
общинска собственост, а този в с. Хераково - държавна.
Количествените и качествените показатели на подземните води са формирани
под въздействието на физико - географски, геоложки и антропогенни фактори.
Физико - географските фактори включват почти хоризонталния релеф,
климатичните елементи (температура, валежи, изпарение и др.), гъстота на
хидрографската мрежа, както и хидравличната връзка между повърхностните и
подземните води.
Сред геоложките фактори са генезисът, литолого - петрографският състав,
напукаността, окарстеността и филтрационните свойства на песъчливо - чакълените
пластове, карбонатните скали и хипергенната зона на горнокредните пясъчници.
Подземните води в района на гр. Божурище са плитки подземни води в
кватернерните чакълесто-песъчливи глини с дълбочина на залягане 2,8 м (в терасата на
р. Гурмазовска) и 4-7 м. в градската зона. Установени са и слабо минерални напорни
води с дълбока циркулация на около 200 м дълбочина, с дебит 3-5 л/с с температура 27
°С.
Средното ниво на подпочвените води в района на Божурище е 180-650 см. Те са
с активен водообмен.
По химичен състав водата е хидрокарбонатно-калциево-магнезиева, на места с
повишено съдържание на натрий, с минерализация 340-460 mg/l, неутрална активна
реакция (рН= 7,0-8,2), обща твърдост от 3,1-8,8 mg/l- меки до твърди и температура 15 20°С .
Антропогенните фактори произтичат от негативното въздействие на постъпващи
замърсени битово-фекални води и поливни води в поровите, пукнатинните и
карстовите колектори.
Около 30-35% от подземните води са годни за питейни цели. Останалата част са
антропогенно замърсени. Основните компоненти над ПДК са амоняк, нитрити,
фосфати, желязо, манган. В отделни случаи има увеличение на сулфати, нитрати и
хлориди.
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Фигура : Водни ресурси на община Божурище

В. Община Годеч
Община Годеч попада във водосбора на река Нишава и река Височка. Изворната
област на двете реки е южното крило на Берковския антиклинария в Комския дял на
западна Стара планина. Реките са предимно със снежно-дъждовно подхранване,
характеризиращо се с ясно изразено пролетно пълноводие. Минимумът на оттока им е през
февруари и август.
Качеството на карстовите извори силно се влияе от валежите. Водосборът на река
Нишава е 62 511 дка., като замерваният дебит на реките и изворите в кубични метри за
секунда е 1,152.
Други по-големи притоци на река Нишава са река Връбнишка, която събира водите
си от изворите в землищата на селата Шума и Лопушна, и Връдловската река, която води
началото си от Мъзгошките върла, извън територията на страната. Другите притоци са
незначителни.
Поради карстовия релеф източниците на вода за питейно-битови нужди в повечето
населени места в общината са изворни. От извора водата се довежда до каптажни
съоръжения, а от там се насочва към водопреносната мрежа.

Г. Община Сливница
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Околностите на гр. Сливница са бедни на повърхностно течащи води.
Единствената по- голяма река е Сливнишката, която е десен приток на р. Блато. Градът
се снабдява с питейна вода от карстовите извори, находящи се близо до града, но
разположени на територията на община Сливница - около селата Опицвет, Безден и
Богьовци. Водните ресурси имат голямо битово и стопанско значение. По-голямата
част от откритите водоизточници се използват за водоснабдяване, напояване,
промишлени и битови нужди. Територията се отводнява от р. Блато. Тя има снежно –
дъждовен режим. Пълноводието им е характерно за пролетния сезон. То е в зависимост
от топенето на снега и настъпването на валежния максимум, когато е и максимумът на
речния отток. През втората половина на лятото и началото на есента, поради високите
температури и силното изпарение е минимумът на речния отток. Неравномерното
разпределение на водното количество през годината – 65% при пълноводието и 35%
при маловодието, голямата разлика в пълноводието в различните години потвърждават
необходимостта от хидротехнически и хидромелиоративни мерки за рационално
задържане и ефективно използване на водните ресурси. В общината има 4
микроязовира, като най- големият е в с. Братушково, който е привлекателна зона за
краткотраен отдих.
Община Сливница е бедна на плитки подпочвени води. Карстовите извори имат
малък дебит и тяхното значение е свързано само с водоснабдяването на някои по-малки
селища. Повечето запаси от плитки подпочвени води са усвоени за питейно
водоснабдяване. Перспективни водоносни хоризонти не са открити. Като цяло за
общината съществува остър недостиг на питейна вода. Особено силно този недостиг е
изразен в с. Алдомировци.
Д. Община Драгоман
Теренът, на който се намира и развива общината, е карстов. Окарстрянето е
почти повсеместно явление (Чепън, Три уши, Ждрелото на р. Нишава, Габерски камък
и др.), поради тази причина дъждовната повърхностна вода пропада в земните недра.
Изворите и породилите се от тях потоци, поради вододелния характер на района се
превръщат в притоци на двете най-големи реки течащи през общината – Габерска
(Бурелска) река и река Нишава.
Подпочвените води от трите водоносни хоризонта – горнокреден, неогенски и
кватернерен – са основен източник за питейно водоснабдяване в общината. По своите
характеристики водите са студени, не напорни, порово-пукнатинни, алкални, твърди до
много твърди. Водите от кватернерния хоризонт се характеризират с повишено
съдържание на манган и нитрити.
На територията на община Драгоман се намират две сравнително о-големи
реки - Нишава и Бурелска. Река Бурелска води началото си от потоците и
кладенчетата около с. Брусник. Получава води от Озарановска река, Радуловска
река, Бахалино- Камбелевска река, която събира водите от чешмите и кладените в с.
Ярловци и с. Чуковезер, Чорулски поток, извора при “Банята” и река Калугерица
при село Несла, които са десни притоци и рекичката Мала Раковица, барите от с.
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Цацаровци, Чеканска река, Новоселска река – най-голям приток и Невлянска
рекичка, като леви притоци.
Река Нишава е най-голямата река в община Драгоман. Началото й започва
от югоизточния склон на връх Ком. Речните води в отминали геоложки времена
са издълбали красиво ждрело , дълго 12 км. между селата Разбоище и Калотина. В
тази част реката е равна, тиха и пълноводна при валежи и топене на снеговете.
Бавна е поради многото меандри и малката денивелация. Десни притоци са
Станянската река – понор, вливаща се до Разбоищкия манастир, Чепърлянската
рекичка, пресъваща лете и потока от карстовия извор над село Беренде извор.
Леви притоци са река Дракул, вливаща се до Разбоище и пресъхваща през
лятото, река Ежовица, вливаща се при село Калотина с нейния приток река
Летница, също пресъхваща лятно време.
На територията на община Драгоман няма язовири или микроязовири.
Е. Своге
Речната мрежа в пределите на община Своге се отнася изцяло към Дунавския
водосборен басейн на Черноморската отточна област. Тя се формира от река Искър и
основните й притоци в тази част от водосбора - река Прибойница, Трескавец, Искрецка,
Рединска, Дълбочица, Батулийска, Габровница, Варовитица и др.
Районът се отличава със значителна водоносност. Пълноводието на реките
настъпва в периода февруари-юни (64,8% от годишния отток), с максимален отток през
месец април, а маловодието е с продължителност юли-ноември при изразително ниски
стойности през август (2,3%). Съгласно Хидрохимичната класификация на реките
водите им се определят като хидрокарбонатно-калциево-сулфатни.
В района съществуват условия за формиране предимно на карстови и
пукнатинни води, но те показват голямо разнообразие в дълбочината на залягане и
силно варират по отношение на водния дебит, който средно е 1,63 л/сек/км2. Това
затруднява осигуряването на пресни питейни води и ефективното стопанисване на
водните ресурси. Районът включва карстовите басейни - Милановски и Искрецки. Те
се подхранват от инфилтрация на валежна вода и се дренират от хидрографската мрежа
във вид на извори. Сред най-големите са изворите край с.Искрец и изворът Житолюб
при е. Лакатник, достигащ максимален дебит от 13 000 dm3/sec.
Предвид характера на релефа, само на отделни места има условия за формиране
на малки колектори от грунтови води в алувиалните речни наслаги. Разполагаемият
ресурс е нисък и без значение за стопанско ползване.
Територията на общината се отличава с висока водоносност, слабо изпарение и
слаби колебания на речния отток, но речните системи се характеризират като поройни,
с проломен характер на долинните врязвания и наличие на свлачищно-срутищни форми
в склоновете. На това основание важно значение за стопанската практика имат
хидротехническите корекции и завиряванията. Характеристиката на речните течения
позволява използването на водите за производство на енергия. През 2008-2009 влизат в
експлоатация ВЕЦ „Лакатник” и ВЕЦ „Свражен”, които са първите10 от общо 9 малки
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централи в каскада „Средец Искър” (съоръжение от руслов тип с обща мощност от 25,7
MW).
Независимо от водоносността на територията, водните ресурси на Общината са
сравнително ограничени. Те се формират както от речни води, така и от подземни
карстови води, които се използват за питейно-битови и промишлени нужди, което
изисква повишено внимание към тяхното опазване и поддържане. Това включва както
повишен контрол върху замърсяванията, така и предприемането на мерки за
почистването на речните корита от плаващи наноси и укрепването на речните брегове,
където това е необходимо, съгласуване на изгражданата транспортна и друга
инфраструктура с характеристиките на релефа и наличния потенциал за провокиране на
ерозионни процеси.
7. ПОЧВИ
А. Община Костинброд
В Община Костинброд основно се наблюдават следните видове почви смолници, канелени горски, рендзини, кафяви горски, алувиално-ливадни. Поради
високата надморска височина в северните части на общината се намират излужени
горски и кафяви горски почви. Развитието на природните условия през кватернера по
нашите земи и създаването на езерни басейни обуславя създаването на смолници
(Vertisols) по територията на община Костинброд. Съдържанието на физическа глина
варира до 75%, поради което почвите лесно набъбват и стават лепкави , а при
засушаване се свиват и напукват. Това ги прави трудни за обработка. Подходящи са за
обработка на разнообразни земеделски култури - зърнени култури, лозя, овощия,
технически и фуражни култури и пр. Около тях по-късно се формира алувиално-блатни
почви. Алувиално-ливадните и излужени чернозем-смолници са значително поплодородни.Съдържанието на хумус е в порядъка на 3-4 %.
Районът на Костинброд се характеризират се с хумусно-акумулативен хоризонт,
който достига мощност до 1000 см. Този хоризонт се разделя на две части (по
морфологични признаци като механичен състав, структура, плътност и цвят). Започва
уплътняване след първите 30 м, а повърхността надолу се изменя от леко глинест към
тежко глинест, а структурата съответно от троховидно-зърнеста към буцестопризматична. Реакцията на почвения разтвор е неутрална. Смолисто черния цвят на
тези почви се придава от вторични глинести минерали и образувани органо-минерални
съединения. Наблюдава се висока устойчивост към различни видове въздействия, висок
абсорбционен капацитет и неутралната реакция, които гарантират висока буферна
способност срещу замърсяване.
Б. Община Божурище
На общинска територия са формирани два основни типа зонални почви:
чернозем-смолници, заемащи равнинните части на терена и канелени горски почви в
периферните по-високи части. Алувиално-ливадните почви са разпространени по
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долините на реките.
Наблюдават се следните почвени различия:
1. Излужени черноземи- смолници, средно мощни, средно глинести- 32256 дка
или 24.66% от общата площ на землището.
2. Излужени черноземи- смолници, слабо ерозирани, леко и средно глинести:
а.) леко глинести - 4894 дка - 3.74%
б.) средно глинести - 750 дка - 0.57%
3. Излужени черноземи- смолници, средно еродирани, средно глинести- 2169
дка или 1.66% от площта на землището.
4. Излужени черноземи- смолници, слабо и средно еродирани:
а) тежко песъчливо- глинести- 1413 дка - 1.08%
б) средно глинести- 14050 дка - 1.41%
5. Излужени канелени горски почви, смолницовидни:
а) тежко песъчливо- глинести- 1844 дка - 1.41%
б) леко глинести- 2569 дка- 1.96%
6. Излужени канелени горски почви, смолницовидни, слабо и средно
еродирани:
а) тежко песъчливо- глинести- 2794 дка - 2.14%
б) леко глинести- 6131 дка - 4.69%
7. Рендзини ( хумусно- карбонатни очви ) средно глинести.- 669 дка- 0.51%.
8. Излужени канелени горски почви,плитки, не еродирани и слабо еродирани:
а) средно песъчливо- глинести- 1069 дка - 0.82%
б) тежко песъчливо- глинести- 2513 дка - 1.93%
9. Плитки, не доразвити почви, слабо и средно еродирани:
а) глинесто- песъчливи- 1494 дка- 1.14%
б) леко песъчливо- глинести- 1875 дка- 1.43%
в) средно песъчливо- глинести- 5394 дка - 4.12%
10. Плитки, недоразвити почви, силно еродирани и скали- 40425 дка- 30.90%
11. Карбонатни ливадни черноземи- смолници, средно мощни, средно глинести1213 дка- 0.93%.
12. Алувиално ( делувиално ) - ливадни почви.
а) леко и средно песъчливо- глинести- 1744 дка - 1.33%
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б) тежко песъчливо- глинести- 669 дка - 0.51%
в) леко глинести- 2713 дка - 2.07%
г) средно глинести- 2175 дка - 1.66%

В. Община Годеч
Разнообразието на скалния състав, влиянието на климата и растителната покривка
са формирали главно три почвени типа - чернозем-смолници, канелени горски и кафяви
горски почви. При всички има недостиг на хумусни вещества. Срещат се още алувиалноделувиално ливадни почви и рендзини.

Г. Община Сливница
Най-голямо разпространение имат канелени горски плитки, силно и средно
каменисти, излужени канелени горски плитки, делувиално-ливадните почви и частично
- на излужени смолници и рендзини средно каменисти. В периферната част са силно
оподзолените канелени горски почви. Общата обработваема площ е 132 138 дка. Това,
заедно с благоприятните почвени условия, е добра предпоставка за развитието на
селското стопанство. Подходящи за отглеждане върху тези почви са предимно зърнени
и технически култури, което е добра база за развитието на животновъдство. Според
данните на Агенцията по почвените ресурси във всички общини има риск от ерозия но
община Сливница се подрежда в групата на имащи най-малко в площите до 100 ха.
Д. Община Драгоман
Почвената покривка на територията на общината е разнообразна. Най-типични
почви са смолниците, които са богати на хумус. Върху ниските речни тераси са развити
алувиално – ливадните и алувиално – блатните почви. Над тях по ниските планински
стъпала са ливадно – канелените почви, а по билните заравнености и планински
склонове – деградирани кафяви и канелени горски почви.
Почвената покривка в община Драгоман е разнообразна. Преобладаващите
почви принадлежат към клас Vertisols, тип Vertisols (смолници), вид Kaplic
(обикновени). Образуването им се свързва със специфично съчетание на
почвообразуващите фактори – ниските части на релефа, слаб дренаж, ливадно – блатна
растителност, базични скали. Характеризират се с хумусно – акумулативен хоризонт,
който достига мощност до 1000см. По някои морфологични признаци – механичен
състав, структура, плътност и цвят, този хоризонт се разделя на две части. След
първите 30 см. Започва уплътняване, което продължава и в преходния хоризонт.
Механичният състав от повърхността надолу се изменя от леко глинест към тежко
глинест, а структурата съответно от троховидно – зърнеста към буцесто - призматична.
Реакцията на почвения разтвор е неутрална. Съдържанието на хумус е в порядъка на 34%. Част от органичното вещество е свързано по специфичен начин с
монтморилонитовите вторични глинести минерали и образува органо – минерални
съединения, които придават смолисточерният цвят на тези почви.
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В цялата област е развита почвената ерозия, поради което на много места
почвите са измити, в резултат на което са се образували урви, сипеи, срутища и
суходолия.
Към нарушените терени се отнасят и кариерите за добив на инертни материали,
депа за отпадъци, заблатени и ерозирали почви. Тези територии не притежават
самовъзстановители способности.
Е. Своге
Според почвено-географското райониране на България територията на
Общината попада в Старопланинския средновисок пояс на Долнодунавската почвена
подобласт. Основните почвени типове са метаморфни (Cambisols), плитки (Leptosols) и
наносни почви (Fluvisols).
Най-широко разпространени са метаморфните кафяви планинско-горски почви.
Характеризират се с дълбочина на профила от 40 до 70 см, малка мощност на хумусния
хоризонт, кисела реакция, ниски хумусни запаси, нисък сорбционен капацитет, добра
дренираност. Малък дял от тях (върху обезлесени вторично затревени пространства)
имат значение за земеделието - отглеждане на картофи и малини, или използването им
за пасища и ливади. Силно податливи са на деградация при наличие на несъобразено
антропогенно натоварване.
За карстовите терени присъщи са азонални плитки хумусно-карбонатни почви
(рендзини). Почвената покривка на рендзините е фрагментирана от голи варовити
скали и карстови образувания. Мощността на профила им достига 30 см, с включения
на скални късове и високо съдържание на активни карбонати. Съдържанието на хумус
варира от 2 до 10-12% при надморска височина над 800 м. Тези условия препятстват
ефективното им стопанско усвояване. Азонално представени са и наносните почви
(Fluvisols), формирани в речните тераси. Подходящи са за отглеждане на зеленчуци,
овощия, ливади.
Продуктивните възможности на почвите в района са силно ограничени и
представляват интерес за стопанско ползване само на отделни терени. Предвид на
комплексните природно-географски условия почвите в района са силно уязвими на
ерозия и деградация, което е основен проблем за ефективното усвояване и опазване на
почвените ресурси.
8. БИОРАЗНООБРАЗИЕ
А. Община Костинброд
Природата на община Костинброд не е достатъчно проучена. Голяма част от
територията е заета от земеделски площи на мястото на гори в дъбовия и дъбовогабъровия растителен пояс. Сравнително малко са запазените диви дъбовите гори,
ливади, пасищата. Наблюдава се разнообразие на редки видове растения.
Флората в района е разнообразна и включва както широко разпространени
растения (билки, гъби, диворастящи плодове), така и редки видове, включени в редица
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природозащитни документи. От неморалния тип растителност в общината се
наблюдават следните представители: летен дъб, обикновен горун, обикновен габър и
др. Срещат се и други представители на дървесни съобщества като цер, благун, полски
ясен и т.н.
Територията на общината наброява над 40 вида редки и застрашени от изчезване
растения. Открити са находища на 3 вида български ендемити (разпространени само в
България), 23 вида балкански ендемити (разпространени само на Балканския
полуостров). 16 вида са включени в Червената книга на България, 14 са защитени по
Закона за биологичното разнообразие, 2 са включени в световния Червен списък на
застрашените растения, а 3 са представени в европейските природозащитни документи.
Най-голям интерес предизвикват теснолистният божур, ниският бадем, горската
съсънка, дивите орхидеи, перуники и гладиоли.
Фауната в Община Костинброд е разнообразна и се отличава най-вече чрез
присъствието на големия брой птици.Само в района на с. Безден са установени 192
вида птици, около рибарниците при с. Петърч - 190 вида. Голям брой от тях са
включени в Червената книга на България, 5 са световно застрашени видове, а много
други се опазват от българското и международното законодателство. Сред
представителите на птичия свят са голямата бяла чапла, белият щъркел, белооката
потапница, блатната сова, малкият корморан, ливадният дърдавец, скалният орел,
белоопашатият мишелов и др.
Земноводните и влечугите в района биват 19 вида. Повечето от тях са защитени
от българското законодателство - горска дългокрака жаба, късокрак гущер, медянка.
Видовете земноводни, защитени на световно ниво са голям гребенест тритон, дървесна
жаба и обикновена блатна костенурка.
От бозайниците се срещат световно застрашените видове лалугер и видра (в
рибарниците и водоемите около с. Петърч и с. Безден). По териториите на общината
обитават поне 10 вида прилепи (голям и малък подковонос, трицветен нощник, кафяво
прилепче, сив дългоух прилеп и др.), които са 1/3 всички прилепи в България.
Разнообразието във видовете може да бъде обяснено с различните местообитания карстови терени и пещери, влажни зони, широколистни горски масиви.Недостатъчно
проучени са насекомите и безгръбначните. Продължават проучванията на пещерната
фауна.
Б. Община Божурище
Според геоботаническото райониране на страната теренът попада в Софийска
област на Илирийската провинция на Европейската широколистна горска област
(Бондев, 2000).
Софийски окръг се характеризира с изключително разнообразна флора и
растителност, дължаща се на разнообразните едафични условия - силикатен и варовит
терен, разнообразен мезоклимат и различни изложения. Тук се среща както мезофитна
крайречна, горска и тревна расителност, така и ксеротермна горска, храстова, и тревна,
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главно степна растителност. Около 35 са балканските и 9 българските ендемити пъстрият минзухар (Crocus reticulatus), урумовият карамфил (Dianthus urumojfii),
грудковидната тлъстига (Sedum tuberiferum), българската мишовка (Minuartia bulgarica),
вилмотияновото клинавче (Astragalus willmontiana ), променливоцветната камбанка
(Сатрапи/а versicolor), урумовото лале (Tulipa urumovi).
Територията е част от Софийски район на Софийската област. В миналото
територията е била покрита с мезофитни горски екосистеми доминирани от
дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora), полски бряст (Ulmus minor), летен дъб
(Quercus robur), а понастоящем земите са селскостопански с остатъчна естествена
мезофитна тревна растителност. Южните склонове и по-сухите равнинни места са заети
от ксеротермна тревна растителност доминирана от белизманта (Dichantium
ischaemum), луковичната ливадина (Роа bulbosa), валезийската власатка (Festuca
valesiaca) и др.
В района са разпространиени българските ендемити - пъстър минзухар (Crocus
reticuiatus), урумов карамфил (Dianthus urumoffii), вилмотияново клинавче (Astragalus
willmontiana), грудковидна тлъстига (Sedum tuberiferum).
Тревната растителност е фрагментарна, представена от: ливадина (Роа pratensis),
пенцесов тънкокрак (Koeleria pencesii), белизма (Chrysopogon gryllus), вейник
(Calamagrostis arundinaceae), див ечемик (Hordeum hystrix).
Участват единични индивиди от видовете: равнец
(Achilea
mille/olium),
обикновено плюскавиче (Silene vulgaris), синя жлъчка (Cichorium intybus), глухарче
(Taraxacum o/ficinale), кипарисова млечка (ЕирhоЬЬIа cyparissias), средна звездица
(Stellaria media), рунянка (Hieracium sp.) и др.
Видовият състав е изключително беден. Няма оформена растителна покривка, с
изключение на отделни зачимени участъци.
Няма наличие на консервационно значими растителни видове.
Територията на общината попада между двата големи зоогеографски района
Старопланински и Рило-Родопски в крайната западна част на Софийското поле
граничещо с южните склонове на Западна Стара планина.
За района са най-характерни и доминиращи следните видове от гръбначната
фауна.
Риби (Pisces) - поради наличието на постоянен изкуствен водоем в близост до
площадката естествено разпространените риби биват Каракуда (Carassius auratus
gibelio), Шаран (Cyprinus carpio), и няколко изкуствено зарибени вида. Останалите
класове гръбначни животни: земноводни, влечуги, птици и бозайници са застъпени в
различна степен.
Земноводни (Amphibia) - представени от видове характерни за по-сухи терени зелена крастава жаба (Bufo viridis Laur.), жаба дървесница (Hylla arborea).
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Влечуги (Reptilia) - сравнително сухият терен е благоприятен за представителите
на клас Влечуги и по-специално гущерите (сем. Lacertidae), които са доминиращите
видове от този клас. Често срещани от тях са зеленият гущер (Lacerta viridis) и стенният
гущер (Podarcis muralis). Двата вида са вписани в Бернската конвенция. От семейството
на безкраките гущери (Anguidae) в района е установен слепока (Anguis fragilis).
Подразред змии (Serpentes) е слабо представен. От семейство Смоци (Colubridae) пообикновена е медянката (Coronella austriaca), много рядък е смока мишкар (Zamenis
longissimus). Вторият вид е защитен от националното ни законодателство, включен е в
Червена книга на България като застрашен вид и е вписан в Бернската конвенция. Порядко срещана от отровните змии е пепелянката (Vipera ammodytes).
Птици (Aves) - видовият състав на птиците на територията на площадката не е
особено богат. Ниската тревна покривка определя ограничения брой наземно гнездящи
видове птици, Преобладаващи от тях са полската чучулига (Alauda arvensis), полската
бъбрица (Anthus campestris), пъдпъдъка (Cotumix cotumix), яребицата (Perdix perdix),
качулатата чучулига (Galerida cristata).
Поради наличието на храсти и ниски дървета редовно срещани от гнездящите
птици са коса (Turdus merula), славея (Luscinia megarhynchos), сивата овесарка (Miliaria
calandra), чинката (Fringilla coelebs), еловия певец (Phylloscopus collybita),
коприварчетата (р. Sylvia), червеногърбата сврачка (Lanius collurio).
Хранителната база обуславя присъствието и на други видове птици като свраки
(Pica pica), сойки (Garrulus glandarius), гарвани (Corvus corax). Изоставените земи и
пасищата предоставят хранителна база за някои от хищните видове птици, лястовиците
и др.
През време на пролетната и есенната миграция през района преминават
щъркели, както бели (Ciconia ciconia) така и черни (С. nigra), блатари (р. Circus), видове
от разред Дъждосвирцоподобни (Charadriiformes) и др.
Бозайници (Mammalia) - от класа на бозайниците в района преобладават
гризачите (разр. Rodentia). Обикновени видове от тях са обикновената полевка
(Microtus arvalis), обикновената горска мишка (Apodemus sylvaticus), белката (Martes
foina), лисицата (Vulpes vulpes), черен пор (Mustela putorius), невестулка (М. nivalis) и
др. От насекомоядните бозайници по-чести са таралежа (Erinaceus concolor), къртицата
(Talpa europaea) и белокоремната белозъбка (Crocidura leucodon). Дивият заек (Lepus
europaeus) също е повсеместно разпространен в района.
От изброените видове бозайници, като защитени, включени в приложение 3 от
Закона за Биологичното разнообразие, са таралежа и невестулката.
Безгръбначни животни - от представителите на безгръбначната фауна често
срещани са типични за откритите пространства и пасища видове като: полският щурец
(Gryllus campestris), обикновената богомолка (Mantis religiosa), божа кравичка
(Pyпhocoris apterus), цикади (сем. Cicadiidae), калинки (сем. Coccinelidae) и др. От
ципокрилите насекоми (разр. Hymenoptera), освен различни представители от
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семействата на осите и пчелите, установихме мравки от вида Plagiolepis pigmaea (сем.
Formicidae).
В. Община Годеч
Видовото разнообразие при висшата флора е много голямо - 1 658 вида. То
съставлява 45% от българската флора. Ендемичните видове и подвидове са 178; от тях
10 са български и 121 балкански ендемити. Числеността на много от видовото
разнообразие е намаляло, затова голяма част са вписани в Червената книга. Найразпространените видове са бук, бял бор, черен бор, смърч и габър. В горските
територии се срещат много диворастящи лечебни растения и храсти като жълт
кантарион, равнец, риган, мащерка, глог, шипка, липа и др., които създават подходящи
условия за пешеходен туризъм и развитие на билкарство.
На територията на общината има различни видове животни - вълк, чакал,
лисица, златка, дива свиня, сърна, зайци, прилепи, синигер, сухоземна костенурка,
речна пъстърва и други. Това създава благоприятни условия за развитие на ловен и
риболовен туризъм.
Г. Община Сливница
Флората е сравнително разнообразна и богата. По високите планински ливади
вирее букът. По планинските склонове има дъб, габър, клен, ясен, бор. Върху
варовития терен виреят ценни билки като жълт и червен кантарион, лудо биле, подбела,
сгорицвет, кукуряк. В Алдомировското блато се среща редкия растителен вид
алдрованда.
Районът на Сливница попада в Западнобългарския фаунистичен район, като
целият край се характеризира с общоевропейските животински видове – дива свиня,
лисица, златка, заек, елен, сърна. Птичият свят е представен от ястреби мишелови,
сойки, свраки, гарвани, пъдпъдъци, кукумявки, сови, бухали. В Защитената местност
„Алдомировското блато“ се срещат много редки видове водолюбиви птици – бойница,
голям гмурец, малък гмурец, черноврат гмурец, дъждосвирец, бял щъркел, малка чайка
и други През 2014 г. са реализирани дейности по: „Изготвяне на план за възстановяване
на популацията на лалугера“, „Обработка на почвата, засаждане на тревни смески,
косене и осигуряване на дупки за лалугери по проект „Възстановяване и опазване на
благоприятното състояние на защитени видове в ЗМ „Алдомировско блато” и защитени
зони в общините Сливница и Драгоман и „Размножаване и опазване in-situ на
изчезнали в страната и застрашени водолюбиви и влаголюбиви растения - Блатна
перушина (Hottonia palustris), Обикновен хипурис (Hippuris vulgaris), Блатно кокиче
(Leucojum aestivalis) и изпълнение на дейности по плановете за действие на
шахматовидна ведрица (Fritillaria meleagroides) и ниска теменуга (Viola pumila).“
Въпреки, че през 2011-2012 има тенденция за намаляване броя на бездомните и
агресивни кучета от улиците на град Сливница, то през второто тримесечие на 2014 г.
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има сигнали за силно увеличен брой на бездомните кучета на обществени места и
събирането им на глутници.
Д. Община Драгоман
За цялата територия на общината е характерна растителност, принадлежаща към
Балканската флористична провинция на Европейската широколистна горска област.
Тук намират убежище голям брой ендемити и реликти с научно значение.
Преобладаващи са широколистни горски формации от Kосмат дъб (Quercus pubescen),
Виргилиев дъб (Q. Wirgiliana) , Благун (Q. Frainetto), Полски бряст Ulmus campestre,
Полски клен (Acer campestre), Мъждрян (Acer tataricum) и др.
В храстовите синузии като доминанти в отделни микрогрупировки участват
видовете Обикновен глог (Crataegus monogina), Трънка (Prunus spinosa), Шипка Rosa
canina, Повет (Clematis sp.),), Леска (Corilus colurna), Обикновен явор (Acer
pseudoplatanus), Бук (Fagus silvatica), Ела (Abies alba), Смърч (Picea abies), Черен бор
(Pinus nigra), Бял бор (P. silvestris) и др.
Тревната покривка е най-разнообразна: цветя, билки и гъби. Наред с познатите
билки и цветя, тук се срещат и по-редките видове, някои дори включени в “Червената
книга” на България.
В зоографски аспект фауната на района е от Палеарктичен тип и по-конкретно
от видове, предимно на умерените географски ширини като се срещат и видове с южно
разпространение за Европа, т.е с ареали Средиземноморската област на Палеарктика –
т. нар. средиземноморски видове.
Е. Своге
Планинският облик на района предполага наличието на изразена височинна
поясност в разпределението на растителността. Основните дървесни видове са дъб, бук
и габър. В процеса на антропогенизация на мястото на някои горски екосистеми са
създадени агроекосистеми или пък по естествен път са възникнали вторични горски,
храстови и тревни формации. В резултат на провежданите залесителни мероприятия
през 80-те години на миналия век се срещат култури от бял и черен бор, смърч,
дуглазка ела, акация и топола.
Силно неблагоприятно влияние имат опожаряванията, практикувани в миналото
върху билните зони в планините за увеличаване площта на пасищата.
Непосредственият ефект от тези действия е драстичното засилване на ерозионните
процеси.
Старопланинският район е богат на речна пъстърва, лешанка, говедарка и
главоч, обитаващи студените и богати на кислород планински реки. По-характерни
представители сред амфибиите са дъждовникът, алпийският тритон и жълтокоремната
бумка, а сред влечугите - зеленият гущер, смокът мишкар, медянката и усойницата.
Птичият свят наброява повече от 200 вида, сред които типичните за района - осояд
/Pemis apivorus/, сокол скитник /Falco peregrinus/, бухал (Bubo bubo). В буковите гори се
срещат над 60 вида птици, в т.ч. червенушка, чинка, орехче. В скалистите долини на
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реките най-чести обитатели са белоопашатият мишелов (Buteo rufinus), ловният сокол
{Falco herug), керкенезът {Falco tinnunculus) и др. Изключително богато е
разнообразието от прилепи. От хищниците все още се срещат кафявата мечка {Ursus
arctos), вълкът {Canis lupus), а в по-големи популации - лисицата {Vulpes vulpes) и
язовецът {Meles meles). Типични обитатели от двукопитните са дивата свиня {Sus
scrofa), сърната {Capreolus capreolus) и благородният елен {Cervus elaphus).
Горските ресурси на района съставляват 59% от площта на общината. Те се
поддържат от териториалното поделение на държавно горско стопанство „Своге“ в град
Своге и от Държавно горско стопанство „Витиня“. ДГС Своге изпълнява
горскостопанските планове за горските територии и ловностопанските планове в
държавните ловни стопанства. Залесяване се извършва предимно със засаждане на
иглолистни видове. В стопанството се развъжда ценен дивеч като: сърна, благороден
елен, фазан и дива свиня.
ДЛС “Витиня” стопанисва гори и дивеча на площ от 21 579,9 ха. Основен вид
дивеч е благородният елен, следван от сърната и дивата свиня. Има изградени две бази
за интензивно развъждане и ползване на благороден елен, елен лопатар и муфлони,
както и база за интензивно ползване на дива свиня, на обща площ от 550 ха. Отличните
трофейни заложби привличат широк кръг от български и чуждестранни ловци, които
посещават нееднократно стопанството. На територията на стопанството се намира и
единственото стадо от тибетски якове в България, които също са обект на ловен
туризъм.

9. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ
А. Община Костинброд
На територията на общината са разположени три защитени зони по Директива
Натура 2000, както следва:
• Защитена зона “Драгоман” BG0000322 - обявена с решение № 122 от
02.03.2007г. на Министерски съвет обнародвано, ДВ, бр. 21 от 09.03.2007г., на
основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие, която представлява
Защитена зона хабитати. Намира се в землищата на с. Безден, Богьовци, Бучин проход,
Градец, Дреново, Дръмша, Опицвет, Петърч, Понор, Царичина - 82 053 дка, 28% от
територията на общината. Зоната опазва 100% от националната площ на местообитание
7 230. Една от най-важните за опазване на приоритетното местообитание 40А0 и други
асоциирани със същите условия приоритетни местообитания 91H0, 6110, 6210, 6240.
Това е единствената зона, в региона на Софийска равнина, където ще се опазва
Spermophilus citellus. Зоната е застрашена от дрениране на Драгоманското и
Алдомировското блата. Първото е изчезнало след създаване на система от канали и
помпена станция в миналото. Алдомировското блато е изчезнало по- късно заради
връзката с Драгоманското и заради военни учения в близост. Зоната e застрашена от
западане на екстензивната паша обусловила съществуването на полу-естествените сухи
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тревни местообитания върху по- дълбоки почви и съответно най-добрите
местообитания за Spermophilus citellus. Съществуват планове за изграждане на вятърни
паркове върху приоритетните местообитания, които биха унищожили значителни
площи от тях. (НАТУРА 2000, Стандартен формуляр, BG0000322 Драгоман).
• Защитена зона “Раяновци” BG0002001 - обявена със заповед № РД - 569 от
05.09.2008г., на основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал 1, т. 3 и 4 от Закона за
биологичното разнообразие и т. 1 от Решение № 122 от 02.03.2007г. на Министерския
съвет (ДВ, бр. 21 от 2007г.), която представлява Защитена зона Птици.Намира се в
землищата на Безден, Богьовци, Бучин проход, Градец, Дреново, Опицвет, Понор, общо
35 586 дка, 14% от територията на общината. Влажните ливади Раяновци включват
ценни местообитания на редки и застрашени видове птици - преовлажнени ливади,
пасища и блато. Установени са 196 вида птици, от които с европейско природозащитно
значение (BirdLife International, 2004) са 84 вида, като в категория SPEC1 (световно
застрашени) попадат 6 вида, а в категориите “застрашени в Европа” съответно в SPEC2
- 21 и в SPEC3 - 57 вида. От видовете срещащи се тук 45 са записани в Червената книга
на България. Мястото е уязвимо от човешки дейности, основно свързани със
земеделието, управлението на горите и управлението на водите. Отводняването на
влажните зони и влажните ливади води до влошаване и загуба на ключови
местообитания за водолюбивите видове птици. Превръщането на ливадите и пасищата
в обработваеми земеделски земи води до пълна загуба на местообитанието на ливадния
дърдавец и други видове птици от значение за Европейския съюз. Паленето на
стърнищата е причина за големи пожари, в горите и тръстиковите масиви. Други
дейности са провеждането на военни учения, разширяването на каменните кариери,
както и незаконното изхвърляне на отпадъци. Директно въздействие върху птиците
оказват лова, бракониерството и безпокойството. Районът е уязвим по отношение на
дейности, свързани с урбанизацията и индустриализацията. Заплаха за мястото са и
изграждането на ветроенергийни паркове. Налице е такова намерение в района на
хълма Чепън, който е местообитание на гнездящи и ловуващи грабливи птици.
(НАТУРА 2000, Стандартен формуляр, BG0002001 Раяновци).
• Защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата
флора и фауна “Западна Стара планина и Предбалкан” BG0001040 - приета с
Решение № 661/16.10.2007г. на Министерски съвет - Защитена зона хабитати. Намира
се в землищата на с. Бучин проход и Дреново, 3,8% от територията на общината. Много
малка част от територията на община Костинброд попада в тази защитена зона, но като
цяло, тя е една от малкото зони в България, където голям брой горски местообитания
достигат оценка B от националното покритие и са в относително добро състояние.
Зоната е едно от 2- те места в България с доказано постоянно присъствие на рис. В
зоната постоянно се намират няколко мечки, като всички те са мигранти или от
планините в Сърбия или от Централните части на Стара планина, но биват бързо убити
от бракониери. Тук е единственото място между тези два центъра на разпространение,
където мечката може да формира мета-популация с голямо биокоридорно значение за
възстановяване генетичният обмен между тези популации. Мечката и рисът са основни
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видове на основата на които са определени границите на зоната. (НАТУРА 2000,
Стандартен формуляр, BG0001040 Западна стара планина - Предбалкан).
В обхвата на Община Костинброд няма защитени територии, обявени по
реда и Закона за защитените територии.
Б. Община Божурище
На територията на община Божурище в землищата на селата Делян и Златуша
попада част от Защитената зона за опазване на дивите птици BG 0002101
„Мещица”, обявена със Заповед № РД-809 от 6 ноември 2008 г. (обн. ДВ, бр. 108/2008
г.) на Министъра на околната среда и водите. Създадена е с цел:
• Опазване и подържане на местообитанията;
• Възстановяване на местообитанията.
Предмет на опазване са следните видове птици по Закона за биологичното
разнообразие: Ливаден дърдавец (Crex crex) и Червеногърба сврачка (Lanius collurio).
Защитената зона „Мещица” е разположена на територията на две области, като
основната част се намира на територията на област Перник, а само 1,8 % от от площа на
зоната в североизточната част е в Софийска област. На територията на селата Делян и
Златуша, община Божурище, Софийска област обхваща 63,2 ха.
Според цитираната по-горе заповед за обявяване, в границите на защитената
зона се забранява:
- Залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в
обработваеми земи и трайни насаждения;
- Използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
- Косенето на ливадите преди 1 Юли, както и косене от периферията към
центъра;
- Добиване на подземни богатства по открит взривен способ.
Допускат се:
Инвестиционни намерения, дейности по стопанисване на земите, горите и
водните обекти, които не противоречат на забраните в ЗЗ и при спазване на
разпоредбите на ЗООС и ЗБР.
На територията на община Божурище в землището на село Гурмазово попада
зона с теснолистни Божури.
Видът теснолист божур (Paeonia tenuifolia) е защитен (включен в Приложение 3
на Закона за биологичното разнообразие) и включен в Приложение 1 на Европейската
конвенция за опазване на дивата флора, фауна и природни местоообитания (Бернска
конвенция).
Според Червена книга на България (2011), видът теснолист божур (Paeonia
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tenuifolia) е със статут застрашен. Той е интерглациален реликт, разпространен в
Черноморско крайбрежие, Североизточна България, Дунавска равнина (долината на р.
Студена), Знеполски район (Драгоманско), Софийски район (с. Понор, Божурище и
др.), Тунджанска хълмиста равнина и Странджа; до около 700 m н. в. Находището в
Софийско не е било потвърждавано от десетилетия, до излизането на публикация в
списание Phytologia balcanica през 2010 г.
Според тази публикация (Цонев, Р., Ралев, А., Шурулинков, П. & Каракиев, Т.,
Phytologia balcanica 16(3), 2010), находището между с. Волуяк, гр. Костинброд и гр.
Божурище е било установено за първи път от Даки Йорданов (1936), но не е било
потвърждавано дълго време. Поради това Червена книга на НРБ (Велчев, 1984) и други
автори считат вида за изчезнал от това находище. Потвърденото с публикацията
находище е малка ливада (4 дка), между железопътна линия, обработваеми земи и
малък водоем (рибарник). Растителността в нея се доминира от Elymus repens,
Alopecurus pratensis, Salvia nemorosa, Poapratensis и др. Популацията наброява стотина
екземпляра.
За опазване на находището на теснолист божур (Paeonia tenuifolia) е
необходимо поставянето на влажните ливади между гр. Божурище и с. Волуяк под
режим на защита и устойчиво ползване. Тази стъпка е от голям научен,
природозащитен и културен интерес, който се определя както от представителността и
качеството на популацията в разглежданата територия, така и от интереса на местната
общност към запазване и популяризиране на природното наследство.
В. Община Годеч
На територията на община Годеч се намират две природни забележителности:
Водопад „Котлите” - намиращ се в землището на с. Разбоище и Скален комплекс
„Заского” - включващ карстова пропаст „Заского” и пещерите „Диневата пещера”,
„Кривата пещера”, „Светата вода” и „Подмола” до с. Гинци.
Почти цялата територия на общината е обхваната от екологичната мрежа
НАТУРА 2000 - 96% от територията от места по Директивата за опазване на дивите
птици и 78% по Директивата за опзаване на местообитанията. На територията попадат:
- Защитена зона BG0002001 Раяновци, по Директива за птиците, в
землищата на селата Букоровци, Върбница, Каленовци, Лопушня, Мургаш и Шума,
заемаща 37,6% от територията на общината;
- Защитена зона BG0002002 Западен Балкан, по Директива за птиците, в
землищата на селата Бърля, Гинци, Комщица и гр. Годеч, заемаща 15% от територията
на общината;
- Защитена зона BG0002005 Понор, по Директива за птиците, в землищата на
селата Бракьовци, Бърля, Гинци, Голеш, Губеш, Комщица, Равна, Ропот, Смолча,
Станинци, гр. Годеч, заемаща 43,7% от територията на общината;
- Защитена зона BG0001040 Западна Стара планина - Предбалкан, по
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Директива за местообитанията, в землищата на селата Бракьовци, Букоровци, Бърля,
Връдльовци, Върбница, Гинци, Голеш, Губеш, Каленовци Комщица, Мургаш, Равна,
Разбоище, Ропот, Смолча, Станинци, Туден, Шума, гр. Годеч, заемаща 72% от
територията на общината;
- Защитена зона BG0000322 Драгоман, по Директива за местообитанията, в
землищата на селата Букоровци, Върбница, Каленовци, Лопушня, Мургаш, Шума,
заемаща 6% от територията на общината.
Г. Община Сливница
На територията на общината спопадат 2 защитени зони : BG0000322 “Драгоман”
, BG0002001 “Раяновци” и защитените територии - Защитена местност „Хълмчето” и
Защитена местност “Алдомировско блато”.
Д. Община Драгоман
На територията на община Драгоман са следните Защитени територии:
Пещерата “Темната дупка”, намираща се в близост до село Липинци и на около
половин километър от махала “Бачийще” над с.Беренде извор е дълга 425м. Осеяна е с
разнообразна пещерна украса – сталактити, сталагмити, прегради, езерца и ванички,
пещерни бисери, каменни лилии и други характерни образувания. Тя е обявена за
природна забележителност със заповед № 2810 /10. 10. 1962г. на ГУГ при Министерски
съвет. Входът на пещерата се намира на дъното на голям по размери въртоп. След
входа се намира огромно срутище от едри скални късове, срутени от тавана и
спускайки се надолу по наклонения под с глина. Тази част от пещерата е с бедна
украса, поради разрушителното действие на мразоизветрителните процеси. Под
срутището е началото на главната гарлерия. Интересното в тази част е малкият
архаичен поток, който изниква ненадейно в дясната страна на галерията. По
протежението ú са оформени няколко различни по размери и площ залички и
странични галерийки. Потокът, слизайки все надолу по главната галерия, облива
всичко наоколо с жълтеникава синтрова кора, образувайки прагчета и малки езерца със
синъо-зелена вода, която на места е и дълбока. На много места върху водната
повърхност се оглеждат кристални образувания - каменни кактуси, завеси и водопади.
Предполага се, че тази подземна рекичка тече цял километър под земята, за да излезе
като карстов извор над с. Беренде извор, което получава името си от него. В пещерата е
установена една от най-богатите пещерни фауни. Типичните пещерни животни са
триглобионтите. На места може да се види и прилепен тор, но в много малки
количества, което говори, че прилепите са малко на брой. При входа на пещерата се
намират и вкаменелости - миди и насекоми.
По Директивата за Защитени зони от Националната екологична мрежа
НАТУРА 2000 за защитените птици на територията на община Драгоман попадат
следните зони:
BG0002001 Раяновци - Териториален обхват – 131 858,34 дка.
Раяновци обхваща влажните ливади, разположени в долината между град
Драгоман и село Цръклевци, включително Драгоманското блато, Чепън хребет и
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карстовите хълмове, разположени от Драгоман до землищата на селата Безден,
Богьовци и Понор на юг. Източната граница на местността минава по пътя София Годеч в частта му от Белидие хан до района на Въртопите.
Влажните ливади са обрасли с мезофилна тревна растителност, доминиран от
Carex SPP, Poa pratensis, Alopemrum pratensis, Poa sylvicola, Lolium perenne и т.н.
(Бондев, 1991). Дренажни канали са прокарани през по-голямата част от територията.
Те са оградени от единични групи от върба Salix SPP и тополови колани Populus SPP,
както и ивици от блатна растителност - тръстика, папур Тypha SPP и т.н.
Разпространената коприва Urtica Dioica расте по дигите на каналите и осигурява
основно убежище на ливадният дърдавец Crex в началото на пролетта и началото на
размножителния сезон.
Типично блатна растителност обхваща части от Драгоманското блато и някой
водни басейни остават на места през цялата година. От 50-те години насам дренажната
система спря да работи и естествения процес на възстановяване на Драгоманското
блато започна. До 2005г. блатото обхваща площ от близо 400 хектара. Възвишението
Чепън е обрасло с xerophyte и calciphyle трева и храстова растителност, с присъствие
на редки и ендемични растителни видове. На някои места има насаждения от бор /Pinus
Nigra/ и разпръсната широколистна гора.
Раяновските ливади включват ценни местообитания на редки и застрашени
видове птици: 196 вида птици са регистрирани в района, от които 84 са от европейско
природозащитно значение (BirdLife, 2004) - 6 вида са включени в категория SPEC1
(световно застрашени), 21 в SPEC 2 и 57 в SPEC 3 като застрашени в Европа.
Четиридесет и пет от видовете, които обитават там, са изброени в Червената книга на
България. Районът е от световно значение за ливадния дърдавец, който гнезди тук
редовно, както и за още 11 вида с Европейско значение, включени Приложение I на
Директива Птици. Той е един от най-важните места в страната за Полска бъбрица Anthus campestris, белоока потапница Aythya, змияр чучулига Calandrella brachydactyla
и Градинска овесарка Emberiza hortulana. Районът поддържа значителни популации на
Орел змияр Circaetus gallicus, обикновен пъдпъдък Common Quail Coturnix coturnix,
Червеногърба сврачка, Lanius collurio, Woodlark Lullula дървесница.
Районът е чувствителна към последствията от човешки дейности, свързани
главно със земеделието, горското стопанство и управлението на водите. Отводняването
на влажните зони и промяната на водния режим на влажните ливади причиненява
отводняването и влошаване на ключови местообитания за застрашените видове. В
допълнение, разораването на ливадите в обработваеми земи води до пълна загуба на
местообитанието за Ливадния дърдавец и други застрашени видове от европейско
значение. Изгарянето на растителност след прибиране на реколтата в обработваемите
земи причинява големи пожари покрай речните корита и горските местообитания.
Други дейности, водещи до влошаване на местообитанията на птицитем са
разширяването на каменните кариери, недостатъчно добро управление на отпадъците,
лов, бракониерство, алпинизъм, парапланеризъм и делтапланеризъм, засягащи
изключително птиците по време на размножителния им сезон. Районът е уязвим за
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дейности, свързани с индустриализация, урбанизация, както и с производството на
електроенергия чрез вятърни генератори, които могат значително да навредят на
местообитанията. Инвестиционни проект за изграждане на ветроенергийни паркове в
района вече съществуват.
През 1997 г. територията е обявена за Орнитологично важно място от BirdLife
International.
По Директивата за Защитени зони от Националната екологична мрежа
НАТУРА 2000 за опазване на природните местообитания на територията на община
Драгоман попадат следните зони:
BG0000322 Драгоман - Териториален обхват – 213 571,8 дка.
Защитената зона обхваща oбширен карстов район в югозападните предпланиния
на Стара планина. Най-значимите природни дадености тук са Драгоманското и
Алдомировското блато (единствените запазени карстови блата в България,
възстановени последното десетилетие), карстовите възвишения Чепън, Три уши и
други по-малки, както и влажните ливади между Големо Малово и Цръклевци.
Значими скални образувания има около Белидие хан. По северния склон на
Чепън са запазени естествени широколистни гори.
Територията опазва 100% от националната площ на местообитание 7230 –
Алкални блата. Територията е от най-важните за опазване на приоритетното
местообитание 40А0 - Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества и
други асоциирани със същите условия приоритетни местообитания 91H0 - Панонски
гори с Quercus pubescens, 6110 - Отворени калцифилни или базифилни тревни
съобщества от Alysso-Sedion albi, 6210 - Полуестествени сухи тревни и храстови
съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia), 62А0 - Източно субсредиземноморски
сухи тревни съобщества. Това е единствената зона, в региона на Софийска равнина,
където ще се опазва Spermophilus citellus.
Зоната е застрашена от дрениране на Драгоманското и Алдомировското блата.
Първото е изчезнало след създаване на система от канали и помпена станция в
миналото. Алдомировското блато е изчезнало по-късно заради връзката с
Драгоманското и заради необмислени военни маневри в близост. Зоната e застрашена
от западане на екстензивната паша обусловила съществуването на полу-естествените
сухи тревни местообитания върху по-дълбоки почви и съответно най-добрите
местообитания за Spermophilus citellus. Съществуват планове за изграждане на вятърни
паркове върху приоритетните местообитания, които биха унищожили значителни
площи от тях.
BG0001040 Западна Стара планина и Предбалкан - Териториален обхват –
2 197 532,60 дка.
Територията включва планинските вериги на Стара планина от Искърския
пролом към западната част на планината в България, граничеща със Сърбия. В повисоките части нефрагментираните горски територии доминират с значимите за
областта на вековни букови и иглолистни гори. В ниските планински райони
ландшафта е мозайка от дъбова гора, храсти и сухи тревни местообитания, използвани
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като обширни пасища, ливади и други земеделски земи, повечето от които изоставени.
Околностите на езерото Рабиша също са включени в територията, както и околните
хълмове, които са пряко свързани с останалита части от територията.
Реките на защитената зона са запазени в естественото или полу-естественото им
състояние. Те следват естествените си речни корита и зоните на техните крайречни
тераси са слабо фрагментирани.
В крайречните гори от Alnus елша и Salix SP (приоритетно местообитание
91E0) се е формирала една от най-качествените крайречни галерии в страната.
Ихтиофауната е изключително богата и наброява (като важен хранителен ресурс за
стабилността на популацията на видри) девет вида, пет от които са включени в
Приложение II от Директива 92/43 / ЕИО. Това прави защитената зона "Западна Стара
Планина и Предбалкан" една от най-ценните територии за защита на ихтиофауната.
Естествена речна система на планината и връзката и с река Дунав са от голямо
значение за миграцията на рибите.
Видовете и местообитанието им в защитената зона „Западна Стара Планина и
Предбалкан” са уязвими от възможно изграждане на водноелектрически централи.
Веднъж изградени, те биха отнели до 90% от водата, което ще доведе до силно
негативни промени в речните и крайречните местообитания.
Евентуалното изграждане на водноелектрически централи ще доведе до
изменение хидроложки характеристики на реките. Това неминуемо ще се отрази и на
състоянието на крайречните гори от Alnus елша и Salix SP и ще намали възможностите
за развитие на екотуризъм и отдих в общината – отрасли с традиции в региона. Реките в
региона са основни екологични коридори за различни животински видове и тези
конструкции ще ограничат или дори заличат рибната миграция. Физическите
характеристики на речните корита ще се променят с нарастване на човешкото
въздействие върху крайречните екосистеми.
Значителна заплаха е изсичането на крайречните гори. То често се обосновава с
необходимостта от контрол на наводненията - мярка, която често води до точно
обратния ефект. Корекциите върху речното корито както и друго хидротехническото
строителство, а също така и засаждането на горски монокултури също са заплаха за
речните и крайречните местообитания. Широко разпространият привнесен вид Amorfа
fruticosa (който е много агресивен, особено върху влажни низини на речнитетераси) е
друга заплаха за естествените екосистеми.
Е. Своге
Съгласно Закона за защитените територии (ДВ, №133/1998) в обхвата на община
Своге се включват защитени територии от три категории (природен парк, природна
забележителност и защитена местност):
• Природен парк „Врачански Балкан” (в пределите на община Своге включва
землищата на селата Дружево, Миланово и Оплетня);
• Природна забележителност „Бабин пласт - вековна дъбова гора” (с.Редина);
• Природна забележителност „Джуглата” (с.Церово);
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• Природна забележителност „Елата” (с.Зимевица);
• Природна забележителност „Манастир Седемте престола” (с.Осеновлаг);
• Природна забележителност „Синия вир” (с.Губислав);
• Природна забележителност „Скакля“ (с.Заселе);
• Природна забележителност „Темната дупка“ (с.Лакатник, с.Миланово)
• Защитена местност „Лакатнишки скали” (с.Миланово);
• Защитена местност „Трескавец“ (с.Бов, с.Желен).
Представителен за района е природният феномен „Лакатнишки скали“ - комплекс от
скални венци, откоси, пирамиди и стълбове, пещери и карстови извори, развити сред
мезозойски варовити скали по западния склон на долината на р. Искър между р.
Пробойница, западно от гара Лакатник и Турския дол, при с. Оплетня. Те
представляват най-атрактивната част от забележителния каньон на р. Искър. Основата
на скалните венци е на надморска височина между 400 и 500 m, а максималната
височина достига до 700 ш. Най-атрактивната част от скалния венец при пещерата
Темната дупка и карстовия извор Житолюб се посещава от туристи през всички сезони
на годината. Лакатнишките скали са обявени за природна забележителност през 1989 г.
Защитената територия попада в пределите на обособения по-късно Природен парк
„Врачански Балкан”.
В обхвата на анализираната територия са обявени следните защитени зони по НАТУРА
2000:
• 33 Западна Стара планина и Предбалкан - BG0001040 за защита на
местообитанията на букови гори, благуново-церови гори, полуестествени сухи тревни и
храстови съобщества върху варовик и др.;
• 33 Врачански Балкан - BG0002053 за защита на птиците, сред които
белоопашат мишелов, бухал, горска чучулига, градинска овесарка, ливаден дърдавец,
орел змияр, осояд, планински кеклик и др.;
• 33 Врачански Балкан - BG000166 за защита на местообитанията на букови
гори, дъбово-габърови гори, церово-горунови гори, полуестествени сухи тревни и
храстови съобщества върху варовик и др.;
• 33 Западен Балкан - BG0002002 за защита на птиците, сред които царски орел,
белогръб кълвач, белоопашат мишелов, белошипа ветрушка, бухал, бял щъркел, горска
чучулига;
• 33 Искърски пролом - Ржана - BG0001042 за защита на местообитанията на
дъбово-габърови гори, букови гори, церово-горунови гори, полуестествени сухи тревни
и храстови съобщества върху варовик и др.;
• 33 Понор - BG0002005 за защита на птиците, сред които белоопашат мишелов,
горска чучулига, градинска овесарка, ливаден дърдавец, планински кеклик, сирийски
пъстър кълвач и др.;
В границите на общината попадат множество пещери, от които 9 представляват
спалеологически забележителности. Най-дългата пещера в Стара планина е “Темната
дупка”, която се намира в подножието на Лакатнишките скали.
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10. ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
А. Община Костинброд
Населението на община Костинброд към 31.12.2015 г. наброява 17 172 души (по
данни от НСИ).Общината включва 14 населени места - 1 град и 13 села. Общинският
център град Костинброд наброява 11 661 жители (към 31.12.2015г.), което представлява
67,90% от населението на общината. Делът на населението, което живее в селата
съответно е 32,10%.
Населението на община Костинброд съставлява 7,2% от населението на област
София (237 080 души към 31.12.2015 г. по данни на НСИ). По брой на населението
общината се нарежда на шесто място сред общините в областта, след общините
Самоков, Ботевград, Елин Пелин, Своге и Ихтиман.

Таблица 3 Население в община Костинброд към 31.12.2015 г.
Населено място
Костинброд
с.Безден
с.Богьовци
с.Бучин проход
с.Голяновци
с.Градец
с.Драговищица
с.Дреново
с.Дръмша
гр.Костинброд
с.Опицвет
с.Петърч
с.Понор
с.Царичина
с.Чибаовци

Общо
17172
274
130
124
629
315
1128
30
120
11661
391
2076
11
52
231

Мъже
8387
140
70
59
284
163
554
18
58
5688
202
1012
7
23
109

Жени
8785
134
60
65
345
152
574
12
62
5973
189
1064
4
29
122

Източник: НСИ
През последните години движението на населението в община Костинброд не
показва големи вариации – отчита се лека тенденция към намаляване.
Демографската ситуация в община Костинброд е резултат от въздействието на
различни фактори и влияния, специфични за територията на общината и обусловени от
нейното историко-културно, социално-икономическо и демографско развитие.
Общината отчита отрицателен естествен прираст. За разлика от общата тенденция за
страната механичният прираст на населението е положителен най-вече заради
близостта до столицата и наличието на инвестиции и работни места.
Намалението на населението е един от основните лимитиращи фактори за
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бъдещото развитие на общината, които негативно ще се отразят най-вече върху
работната сила и възпроизводствения потенциал на територията.
Съществено влияние върху развитието на демографските процеси в общината
оказват полова, възрастова, етническа и образователни структури, брачността и
разводимостта, раждаемостта и смъртността, както и миграционните процеси на
населението. Те влияят на формирането на човешките ресурси в общината, както в
количествено, така и в качествено отношение.
Полова структура
На територията на община Костинброд се наблюдава тенденцията, характерна за
цялата страна - броят на жените има превес над броя на мъжете, по-силно изразен при
населението, което живее в град Костинброд. Факторите, оказващи влияние върху
половата структура на една община са смъртност, раждаемост, продължителност на
живота и миграционна подвижност на населението. Най-благоприятната полова
структура за населението в общината е тази, при която мъжете имат лек превес,
запазващ се до пенсионна възраст, а жените имат незначителен такъв в тази възрастова
граница.
Възрастова структура
Състоянието на възрастовата структура на населението оказва решаваща роля за
неговата полова структура. При по-млада възрастова структура до-голяма степен е
налице и по-благоприятна полова структура на населението. Освен това, влияние върху
половата структура на населението оказва и неговата миграционна подвижност.
Мъжете обикновено са по-мобилната част от населението, което се свързва с тяхната
психологическа нагласа по отношение на условията на труд. Най-общо, възрастовата
структура на населението на община Костинброд представлява съотношението между
отделните възрастови групи от населението.
Влияние върху възрастовата структура на населението на общината оказват
промените в раждаемостта и смъртността, продължителността на живота и жизненият
стандарт на населението. От друга страна, състоянието на възрастовата структура на
населението оказва влияние върху възпроизводството на населението, както и върху
формирането на трудовия потенциал на общината.
Възрастовата структура на населението е определяща, както за количеството и
качеството на човешките ресурси в общината, също така за демографския й потенциал
и не на последно място - за натовареността на социалната система на общината. Тя е с
определящо значение и за естественото възпроизводство на населението.
Според шведския статистик и демограф Зунберг, възрастовата структура на
населението в България е от регресивен тип и тенденцията към застаряване на
населението е ясно изразена. Това важи и за населението на община Костинброд, което
се отличава с по-висок процент население във възрастова група 15-49 в сравнение със
средния за областта и по-висок процент население в група 50+ в сравнение със средния
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за страната. Същевременно се наблюдава по-нисък процент младежи - население във
възрастова група 0-14 години, в сравнение със средните показатели за областта и
страната.
В селата като цяло се наблюдава натрупване на население във високите
възрастови групи, което от една страна ограничава възможностите за естествено
възпроизводство на населението, а от друга - ограничава трудовият им контингент.
Б. Община Божурище
Населението на община Божурище към 31.12.2015 г. наброява 8 453 души (по
данни от НСИ).Общината включва 10 населени места - 1 град и 9 села. Общинският
център град Божурище наброява 5 613 жители (към 31.12.2015г.), което представлява
66,40% от населението на общината. Делът на населението, което живее в селата
съответно е 33,60%.
Населението на община Божурище съставлява 3,57% от населението на област
София (237 080 души към 31.12.2015 г. по данни на НСИ).
Таблица 4: Население в община Божурище към 31.12.2015 г.
Населено място
Божурище
гр.Божурище
с.Гурмазово
с.Делян
с.Златуша
с.Мала Раковица
с.Пожарево
с.Пролеша
с.Росоман
с.Хераково
с.Храбърско

Общо

Мъже
8453
5613
445
22
84
5
298
636
21
739
590

4126
2732
235
10
43
3
144
297
8
362
292

Жени
4327
2881
210
12
41
2
154
339
13
377
298

Източник: НСИ
Демографската ситуация в община Божурище е резултат от действието на
фактори и влияния, които от една страна са характерни за Р България, а от друга
специфични за територията на града и обусловени от неговото историко-културно,
социално-икономическо и демографско развитие. Съществено влияние оказват
брачността, разводимостта, раждаемостта и смъртността, миграцията, полововъзрастовата, етническа, религиозна и образователна структури на населението. Те
влияят на формирането на човешките ресурси в града, както в количествено, така и в
качествено отношение. Община Божурище е една от малките по територия и население
общини в България. Тенденциите в демографското й развитие могат да бъдат
проследени с промените в броя на населението на нейния център - гр. Божурище.
Населението на общината нараства плавно през последните години.
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Полова структура
Полът е един от най-важните признаци на човека, от който зависи участието в
естественото възпроизводство, мястото в семейството, социалния статус и участието в
трудовия процес.
Съотношението между мъжете и жените се определя основно от половата
диференциация на смъртността и раждаемостта. Определя се от различията и
особеностите на мъжете и жените (място и роля в семейството, участие в трудовия
процес, социален статус и др.), както и от особеностите в динамиката на раждаемостта
и смъртността на населението.
Данните за 2015 г. показват, че съотношението между мъжете и жените в
община Божурище е 4126 мъже към 4327 жени . Характерното за страната и област
София съотношение мъже - жени е ясно изразено и на територията на община
Божурище, като се характеризира с дисбаланс между половете. Този факт е резултат от
по-високата смъртност и по-малката продължителност на живота при мъжете.
Възрастова структура
Тенденцията на остаряване на населението води до промени в неговата основна
възрастова структура - разпределението на населението под, във и над трудоспособна
възраст. Промените във възрастовата структура оказват определящо значение при
формирането на трудоспособния контингент от населението. Той включва лицата от
началната до пределната трудова възраст според трудовото законодателство.
Населението в трудоспособна възраст в общината е концентрирано в града,
което следва общата тенденция за цялата страна.
Към 31.12.2015 г. 60% от населението на община Божурище (5030 души) се
намира в трудоспособна възраст. Около 70% от това население е концентрирано в
града, а само 30% - в селата. Населението в под трудоспособна възраст на територията
на общината е едва 13% от общия брой, като разликата между населението в под
трудоспособна възраст и над трудоспособна възраст е с тенденция за увеличаване в
полза на населението в над трудоспособна възраст, което представлява 27% от общия
брой.
В общината съществува трайна тенденция към намаляване на населението в
подтрудоспособна възраст, поради спадащата раждаемост. Това ще доведе и до
намаляване в бъдеще на населението в трудоспособна възраст и ограничаване на
работната сила в общината. Същевременно населението в пенсионна възраст ще
нараства, което ще повишава и социалното натоварване на икономически активните
лица в общината и ще увеличава натиска върху бюджета.й.
В. Община Годеч
Населението на община Годеч към 31.12.2015 г. наброява 4 962 души (по данни
от НСИ). Общината включва 20 населени места - 1 град и 19 села. Общинският център
град Годеч наброява 4 116 жители (към 31.12.2015г.), което представлява 83% от
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населението на общината. Делът на населението, което живее в селата съответно е 17%.
Населението на община Годеч съставлява 2,09% от населението на област София
(237 080 души към 31.12.2015 г. по данни на НСИ).
Таблица 5: Население в община Годеч към 31.12.2015 г.
Населено място
Годеч
с.Бракьовци
с.Букоровци
с.Бърля
с.Връдловци
с.Върбница
с.Гинци
гр.Годеч
с.Голеш
с.Губеш
с.Каленовци
с.Комщица
с.Лопушня
с.Мургаш
с.Равна
с.Разбоище
с.Ропот
с.Смолча
с.Станинци
с.Туден
с.Шума

Общо
Мъже
Жени
4962
2491
2471
44
20
24
13
8
5
15
8
7
17
9
8
10
6
4
171
91
80
4116
2043
2073
52
27
25
34
18
16
16
10
6
76
38
38
28
15
13
27
13
14
15
9
6
18
11
7
13
8
5
13
6
7
13
9
4
93
51
42
178
91
87

Източник: НСИ
Средната гъстота на населението за община Годеч я прави една от не само найрядко населените общини в областта, но и в страната.
За общината са харектерни отрицателен естествен прираст и отрицателен
механичен прираст. Отрицателната миграция е продиктувана от икономически причини
и най-вече търсене на работни места. Миграцията засяга предимно хора в активна
възраст и процесът е свързан с все по-интензивното преразпределение на населението и
най-вече струпването му в големите градове за сметка на малките и средни селища. В
резултат на механичното изселване допълнително се влошава възрастовата структура
на населението във всички населени места, което дава негативно отражение върху
социално-икономическото развитие на общината.
Полова структура
Половата структура на общината е благоприятна за естественото
възпроизводство на населението, като видно от данните за 2015 г. броят на мъжете (2
491) е по – висок от броя на жените (2 471).
Възрастова структура
Населението на община Годеч като цяло е застаряло (лицата над 60 г. са повече
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от 15% и тези над 65 г. - повече от 10% от населението). Възрастовата структура е от
регресивен тип - лицата във възрастовата група 0-14 г. съставляват под 20% от общия
брой на населението, а тези над 50 години - повече от 30%.
Въпреки намаляването на общия брой на населението, съотношението между
лицата под-, във- и надтрудоспособна възраст общо взето се запазва. 54,4% са лицата в
трудоспособна възраст; лицата над трудоспособна възраст слабо са намалени за сметка
на тези в под трудоспособна възраст (в рамките на под 1%). Тази структура се отразява
неблагоприятно върху социалния статус и доходите на населението.
Основния проблем за стареенето на населението са непрекъснатата миграция вътрешна от селата към големите градове и външна - извън страната, ниската
раждаемост, високата смъртност, проблемите на брака и семейния бит, икономическите
проблеми.
Г. Община Сливница
Населението към 2011 година е 9681 души по данни на НСИ от проведеното
официално преброяване. Общината е с относително по-голям дял на градското
население (79,75%). Територията е относително гъсто заселена.
През 2015 г. населението на община Сливница е 9135 души, разпределени по
населени места, както следва:
Таблица 6 Население в община Сливница към 31.12.2015 г.
Населени места
Общо
Мъже Жени
Община Сливница
9135
4565
4570
с.Алдомировци
1332
655
677
с.Бахалин
3
1
2
с.Братушково
20
9
11
с.Бърложница
86
37
49
с.Гургулят
31
17
14
с.Гълъбовци
159
82
77
с.Драготинци
49
28
21
с.Извор
111
57
54
с.Пищане
8
4
4
с.Повалиръж
8
5
3
с.Радуловци
27
16
11
с.Ракита
28
18
10
гр.Сливница
7273
3636
3637
Източник: Национален статистически институт
Най – много жители има в гр. Сливница (7273 бр.), следвано от с. Алдомировци
(1332 бр.). Най-слабо заселено е с.Бахалин с население от 3 души.
Демографската ситуация в общината е очевидно влошаваща се. Демографския
спад до голяма степен се дължи на механически отлив. Също така влияние оказват
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половата, възрастовата, етническата и образователни структури, брачността и
разводимостта, раждаемостта и смъртността. Съгласно данни от Общинския план за
развитие на община Сливница, най-голям дял от населението е на възраст между 30 и
64 години. Следващата възрастова група с относително голям дял е тази над 65 години.
Д. Община Драгоман
Населението към 2011 година е 5312 души по данни на НСИ от проведеното
официално преброяване. Общината е с относително по-голям дял на градското
население (62.60 %). През 2015 г. населението на община Драгоман е 5070 души,
разпределени по населени места, както следва:
Таблица 7 Население в община Драгоман към 31.12.2015 г.
Населени места
Община Драгоман
с.Беренде
с.Беренде извор
с.Василовци
с.Вишан
с.Владиславци
с.Габер
с.Големо Малово
с.Горно село
с.Грълска падина
с.Долна Невля
с.Долно ново село
с.Драгоил
гр.Драгоман
с.Дреатин
с.Калотина
с.Камбелевци
с.Круша
с.Летница
с.Липинци
с.Мало Малово
с.Начево
с.Несла
с.Ново бърдо
с.Прекръсте
с.Раяновци
с.Табан
с.Цацаровци
с.Цръклевци

Общо
5070
26
25
60
33
55
523
127
18
17
1
4
85
3243
7
238
3
44
12
3
65
8
93
34
34
38
18
111
44

Мъже
2467
16
13
27
16
27
251
55
6
7
1
3
48
1570
4
117
1
25
6
1
31
3
51
10
23
18
12
52
19

Жени
2603
10
12
33
17
28
272
72
12
10
0
1
37
1673
3
121
2
19
6
2
34
5
42
24
11
20
6
59
25
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с.Чеканец
8
3
5
с.Чепърлинци
11
7
4
с.Чорул
25
14
11
с.Чуковезер
13
7
6
с.Ялботина
44
23
21
Източник: Национален статистически институт
Най – много жители има в гр. Драгоман (3243 бр.), следвано от с. Габер (523 бр.)
Най-слабо заселено е с.Долна Невля с население от 1 човек.
Динамиката в броя на населението е съпроводена и с промени в неговата
възрастова структура. Очертава се застаряване на населението – броят и делът на
лицата под 15 г. постепенно намалява. Процентният анализ на възрастовите групи на
населението показва доминиращо присъствие на възрастовата група на активното
трудоспособно население от 18 до 62 мъже и от 18 до 59 години жени са 2803, 587 са
младите хора и децата до 17 години; 1912 е населението над 65 години. При такъв
възрастов състав на населението общината разполага с човешки ресурс за развитие в
средносрочен план, но в разрез на дългосрочно планиране не прави изключение от
общата тенденция на застаряване на населението на страната.
Е. Своге
Населението на община Своге към 31.12.2015 г. наброява 20 381 души (по данни
от НСИ). Общината включва 38 населени места - 1 град и 39 села. Общинският център
град Своге наброява 7 746 жители (към 31.12.2015г.), което представлява 38% от
населението на общината. Делът на населението, което живее в селата съответно е 62%.
Населението на община Своге съставлява 8,59% от населението на област София
(237 080 души към 31.12.2015 г. по данни на НСИ).
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Таблица 8 Население в община Своге към 31.12.2015 г.
Населено място
Своге
с.Бакьово
с.Батулия
с.Бов
с.Брезе
с.Брезовдол
с.Буковец
с.Владо Тричков
с.Габровница
с.Бов
с.Лакатник
с.Губислав
с.Добравица
с.Добърчин
с.Дружево
с.Еленов дол
с.Желен
с.Завидовци
с.Заноге
с.Заселе
с.Зимевица
с.Искрец
с.Лакатник
с.Лесковдол
с.Луково
с.Левище
с.Манастирище
с.Миланово
с.Огоя
с.Оплетня
с.Осеновлаг
с.Реброво
с.Редина
с.Свидня
гр.Своге
с.Томпсън
с.Церецел
с.Церово
с.Ябланица

Общо
Мъже
Жени
20381
10097
10284
18
9
9
127
59
68
93
44
49
171
83
88
18
12
6
18
13
5
1398
692
706
188
93
95
968
461
507
1190
579
611
58
27
31
10
6
4
28
15
13
187
75
112
66
34
32
188
99
89
18
13
5
38
22
16
110
61
49
196
108
88
1808
877
931
113
61
52
91
53
38
271
137
134
20
10
10
4
3
1
441
178
263
77
43
34
70
37
33
233
126
107
894
445
449
75
35
40
985
500
485
7746
3847
3899
845
423
422
24
13
11
1485
728
757
111
76
35
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За общината са харектерни отрицателен естествен прираст и отрицателен
механичен прираст. Отрицателната миграция е продиктувана от икономически причини
и най-вече търсене на работни места. Миграцията засяга предимно хора в активна
възраст и процесът е свързан с все по-интензивното преразпределение на населението и
най-вече струпването му в големите градове за сметка на малките и средни селища. В
резултат на механичното изселване допълнително се влошава възрастовата структура
на населението във всички населени места, което дава негативно отражение върху
социално-икономическото развитие на общината.
Полова структура
Половата структура на общината е благоприятна за естественото
възпроизводство на населението, като видно от данните за 2015 г. броят на мъжете (10
097) и броя на жените (10 284) е почти еднакъв.
Възрастова структура
Населението на община Годеч като цяло е застаряло. Въпреки намаляването на
общия брой на населението, съотношението между лицата под-, във- и
надтрудоспособна възраст общо взето се запазва. 54,4% са лицата в трудоспособна
възраст; лицата над трудоспособна възраст слабо са намалени за сметка на тези в под
трудоспособна възраст (в рамките на под 1%). Тази структура се отразява
неблагоприятно върху социалния статус и доходите на населението.
Основния проблем за стареенето на населението са непрекъснатата миграция вътрешна от селата към големите градове и външна - извън страната, ниската
раждаемост, високата смъртност, проблемите на брака и семейния бит, икономическите
проблеми.

III. ДАННИ ЗА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА СИСТЕМИТЕ
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОНА НА БАЗА ИЗВЪРШЕН
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА

Като страна член на Европейския съюз, Република България е задължена да
спазва и прилага общата политика на ЕС, свързана с околната среда, която включва и
отпадъците като фактор, влияещ върху състоянието й. Европейските стратегически
документи от последните години променят философията и подхода към отпадъците –
от целенасочено управление на отпадъците като фактор, увреждащ околната среда, към
политика на предотвратяване на тяхното образуване и ефективното им използване като
ресурси. В тази връзка и законодателството на Съюза в сектора търпи бурно развитие,
като от по – общи разпоредби през 70-те години, целящи намаляване на вредното
въздействие на отпадъците върху околната среда, днешният законодателен пакет
съдържа конкретни изисквания и количествени цели за намаляване депонирането на

~ 68 ~

отпадъци, за рециклиране и оползотворяване на специфични отпадъчни потоци и за
предотвратяване образуването на отпадъци.
Основният нормативен документ в сектор „Отпадъци“ е Директива 2008/98/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за
отмяна на определени директиви, известен също като Рамковата директива за
отпадъците или РДО. Преработената Рамкова Директива за отпадъците се прилага от 12
Декември 2010 г. и въвежда нови разпоредби с цел стимулиране на предотвратяването
на образуване на отпадъци и рециклирането като част от йерархията на отпадъците,
изясняването на ключови понятия, като дефинициите за отпадък, оползотворяване и
обезвреждане, както и установяване на подходящи процедури, приложими за
странични продукти и край на отпадъка.
Йерархията на отпадъците представя общ приоритетен ред на най – добрите
цялостни становища за околната среда в законодателството и политиката по
отпадъците. Най – висок приоритет се дава на превенцията на отпадъците, следвана от
подготовката за повторна употреба, рециклиране или друг вид оползотворяване, напр.
оползотворяване за енергийни цели. Оптималното окончателно депониране е в дъното
на тази йерархия. Целта на въвеждането на йерархията за отпадъците е да отдели
икономическия растеж от негативните въздействия върху околната среда вследствие на
използването на природните ресурси и превръщането на ЕС в едно „рециклиращо”
общество.
При планирането на дейностите по управление на отпадъците се прилагат като
критерии за съобразност на предлаганите решения следните принципи1:
„Предотвратяване” – образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и
избегнато, където това е възможно;
„Разширена отговорност на производителя” и „замърсителят плаща” –
лицата, които образуват или допринасят за образуването на отпадъци или
замърсяват околната среда или сегашните притежатели на отпадъците трябва да
покрият пълните разходи за третиране на отпадъците и да ги управляват по
начин, който гарантира висока степен на защита на околната среда и човешкото
здраве;
„Превантивност” – потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат
предвиждани и избягвани на възможно най – ранен етап;
„Близост” и „самодостатъчност” – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани
възможно най – близко до мястото на тяхното образуване, като отпадъците,
генерирани в ЕС, трябва да бъдат третирани в рамките на Съюза;
„Участие на обществеността“ – съответните заинтересовани страни и органи,
както и широката общественост имат възможност да участват в разработването
1

Източник: Национален план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г.
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на плановете за управление на отпадъците и на програмите за предотвратяване
на отпадъците и имат достъп до тях след разработването им.
Принципът Разширена отговорност на производителя (РОП) е екологичен
принцип, който се прилага като съвкупност от мерки с цел намаляване на общото
въздействие върху околната среда от даден продукт и въвежда задължения и
отговорности за производителя на продукта по време на целия му жизнен цикъл за
ограничаване на съдържанието на опасни вещества, обратно приемане, повторна
употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците, получени в
резултат на употребата на продукта.
В съответствие с този принцип, производителите на продукти трябва да поемат
отговорност, включително финансирането за:
 предотвратяване и намаляване на отпадъци, образувани при производството на
техните продукти;
 проектиране и разработване на продукти, които подлежат на многократна
употреба, са технически издръжливи, не съдържат или имат ограничено
съдържание на материали и вещества, представляващи риск за околната среда;
 развиване на пазари за повторната употреба и рециклирането на отпадъците,
образувани след крайната употреба на пусканите на пазара продукти.
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) определя
разширената отговорност на производителя като подход за екологична политика, при
който отговорността на производителя за продукта обхваща и етапа след
потреблението от целия жизнен цикъл на продукта. Политиката за разширената
отговорност на производителя се характеризира с:
 изместването на отговорността (физически и/или икономически, напълно или
частично) във възходящ ред към производителя и извън общините;
 осигуряването на стимули на производителите, за да вземат предвид
екологичните съображения при създаването на своите продукти. Докато други
инструменти на политиката обикновено имат за цел изолирана точка от
веригата, разширената отговорност на производителя се стреми да интегрира
сигналите, свързани с екологичните характеристики на продуктите и
производствените процеси в цялата продуктова верига.
Принципът Замърсителят плаща е включен в Договора за създаване на
Европейската общност (чл.174). Този принцип във връзка с отпадъците изисква:
 причинителят и притежателят на отпадъци да ги управляват по начин, който
гарантира висока степен на защита за околната среда и човешкото здраве;
 причинителите на отпадъци да поемат отговорност за отпадъците си;
 разходите за опазване на околната среда и човешкото здраве, свързани с
образуването и третирането на отпадъците, трябва да бъдат отчитани при
определяне цената на продуктите и услугите;
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 разходите за третиране и транспортиране на отпадъците са за сметка на
причинителите и притежателите на отпадъците.
Рамковата директива за отпадъците определя различни форми на третиране,
относими към управлението на отпадъците. Тя прави разграничение между
оползотворяване (определено като „всяка операция, главният резултат от която е, че
отпадъците служат за полезна цел, заменяйки други материали, които иначе биха били
използвани, за да изпълняват определена функция, или подготовката на отпадъците за
изпълняване на подобна функция, в съоръжението, или в по – широки граници на
икономиката”, от рода на рециклиране и изгаряне с оползотворяване на енергия) и
депониране (форми на депониране на отпадъци, при които ресурсите на отпадъците не
се оползотворяват, от рода на изгаряне без оползотворяване на енергия и депониране).
Превенцията на отпадъците, като ключов стратегически елемент от
европейската политика по отпадъците, става все по – важна. Ясно е, че генерираното
количество отпадъци нараства всяка година. Тъй като една от основните цели на ЕС е
да гарантира икономическия растеж и просперитет, наложително е икономическият
растеж да не се ограничава от генерирането на отпадъци. Инициативите за превенция
на отпадъците са насочени не само към промишления сектор чрез насърчаване на
ползването на по – чиста технология, но и към училищата и частните домакинства чрез
кампании за повишаване на осведомеността.
Оползотворяването на отпадъците допринася както за усвояване на ресурсите,
съдържащи се в отпадъците, така и за спестяване на непокътнатите природни суровини.
Рамковата директива за отпадъците, както и някои директиви на Европейския
съюз за специфичните потоци от отпадъци включват конкретни цели за
оползотворяване, рециклиране и повторна употреба. Преглед на общите и конкретни
цели и съответните години, през които последните следва да бъдат постигнати, е
представен в следващата таблица:
Таблица 9. Цели в законодателството на ЕС за отпадъците
Година

Минимално
оползотворяване

Минимално
рециклиране

Опаковки

2008

60%

55%

Автомобили

2015

95%

85%

100%

Електроника

2006

70%

50%

Мин. 4 кг. /жител
годишно

Вид отпадък

Батерии
Гуми

2011

Степен на събиране

50 % до 70 %
(ефикасност)

2012

25%

2016

45%
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2006

0 депа за гуми

Биологични отпадъци,
отклонени от депата за
отпадъци

2006

Намаляване до 75 % спрямо нивото от 1995 г.

2009

Намаляване до 50 % спрямо нивото от 1995 г.

2016

Намаляване до 35 % спрямо нивото от 1995 г.

Комунално- битови
Отпадъци

2015

Отпадъци от строителство
или разрушаване

2020
2020

Разделно събиране: като минимум:
хартия/метал/пластмаса/стъкло
50 % рециклиране на комунално-битовите отпадъци
70 % рециклиране/ оползотворяване на материалите от
отпадъците от строителство или разрушаване

Източник: Регламенти и Директиви на ЕС

1. ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА И ПРИНЦИПИ СВЪРЗАНИ
С УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ
1.1. ИЗИСКВАНИЯ И ЦЕЛИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Отбелязвайки значимостта на Европейската общност върху развитието на
европейската и българската политика по управление на отпадъците, ще бъде направен
кратък обзор на законодателството и предвидената стратегия за управление на
отпадъци.
Едни от първите документи, инициирани от страните – членки на Европейската
общност в областта на управление на отпадъците са Рамковата Директива за отпадъци
и Директивата за опасни отпадъци, приети през 1975 г. Като резултат от приемането на
двете Директиви, за кратък период впоследствие е приет и Регламентът за
трансграничен превоз на отпадъци. През 1980 г. развитието на законодателството в
сектора е насочено главно към проблемите, свързани с опасните отпадъци.
Впоследствие се въвеждат мерки, отнасящи се до управлението на битовите отпадъци,
изгарянето и рециклирането им. Разработените Европейски нормативни актове2 с по –
широко влияние върху всички страни членки са:
 Директива 2013/56/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 20
ноември 2013 г. за изменение на Директива 2006/66/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно батерии и акумулатори и отпадъци от
батерии и акумулатори по отношение на пускането на пазара на преносими
батерии и акумулатори, съдържащи кадмий и предназначени за използване в
електрически инструменти без захранващ шнур, както и на клетъчни
батерии с ниско живачно съдържание и за отмяна на Решение 2009/603/ЕО
на Комисията;

2

Изброените нормативни актове са публикувани в интернет страницата на МОСВ.
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 Директива 2013/28/ЕС на Комисията от 17 май 2013 г. за изменение на
приложение II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета относно излезлите от употреба превозни средства;
 Директива 2012/19/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012
година относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване
(ОЕЕО);
 Директива 2011/97/ЕС на Съвета от 5 декември 2011 година за изменение на
Директива 1999/31/ЕС по отношение на специфичните критерии за
съхранение на метален живак, считан за отпадък;
 Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември
2010 година относно емисиите от промишлеността (комплексно
предотвратяване и контрол на замърсяването);
 Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19
ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени
директиви;
 Директива 2006/66/EО на Европейския парламент и на Съвета от 6
септември 2006 година относно батерии и акумулатори и отпадъци от
батерии и акумулатори, и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО;
 Директива 1999/31/EО на Съвета от 26 април 1999 година относно
депонирането на отпадъци;
 Директива 94/62/EО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември
1994 година относно опаковките и отпадъците от опаковки;
 Директива 2000/53/EО на Европейския парламент и на Съвета от 18
септември 2000 година относно излезлите от употреба превозни средства;
 Директива 2002/96/EО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари
2003 година относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване
(ОЕЕО);
 Директива 96/59/EО на Съвета от 16 септември 1996 година за
обезвреждането на полихлорирани бифенили;
 Директива 86/278/EИО на Съвета от 12 юни 1986 година за опазване на
околната среда, и по-специално на почвата, при използване на утайки от
отпадъчни води в земеделието.

1.2. ИЗИСКВАНИЯ И ЦЕЛИ НА НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Европейската нормативна уредба в сектор ”Управление на отпадъците” е
въведена в българското законодателство чрез:
• Закона за управление на отпадъците;
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• Подзаконови нормативни актове и
• Национален план за управление на отпадъците за периода 2014 – 2020 г.
Законът за опазване на околната среда (ЗООС), Законът за управление на
отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове са основната нормативна база в
областта на управление на отпадъците в България. Съществуват и други закони и
подзаконови нормативни актове, които оказват влияние върху развитието на сектор
„Управление на отпадъците”.
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, ОПРЕДЕЛЯЩИ НАЦИОНАЛНАТА ПРАВНА РАМКА
ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ:
 Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр.91/25.09.2002 г., попр. ДВ.
бр. 98 от 18 Октомври 2002 г., последно изм. и доп. ДВ. бр. 101 от 22 Декември 2015
г.)
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.
 Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.53/13.07.2012 г.)
Законът за управление на отпадъците, приет през септември 2003 г., доразвива
философията на закона от 1997 г. и транспонира напълно РДО 75/442/ЕЕС и заедно с
наредбите към закона се въвеждат изискванията на всички европейски директиви в
сектор “Управление на отпадъците”. Към момента на приемане на България като страна
член на ЕС през 2007 г., законодателството в сектора е хармонизирано с европейското
право. С допълненията в закона през 2010 г. се въвеждат икономически стимули за
предприемане на управление на отпадъците. Той въвежда за първи път конкретно
адресирани оперативни цели за рециклиране на битови и строителни отпадъци,
изисквания към съоръженията и инсталациите за отпадъци, въвежда икономически и
регулаторни механизми и инструменти за прилагане на законодателството; правила за
управление на масово разпространените отпадъци; урежда подхода за „край на
отпадъка” и „странични продукти”, определя детайлно контролните функции на
институциите и конкретните глоби и санкции за неспазване на закона. Ключови
разпоредби, произтичащи от ЗУО, са:
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 количествени цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на
отпадъчни материали, включващи най – малко хартия и картон, метал, пластмаса и
стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници, които да достигнат
общините, в следните срокове и количества:
1. до 1 януари 2016 г. – най-малко 25 на сто от общото им тегло;
2. до 1 януари 2018 г. – най-малко 40 на сто от общото им тегло;
3. до 1 януари 2020 г. – най-малко 50 на сто от общото им тегло.
 Въвежда изисквания най – късно до края на 2020 г. общините да ограничат
количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото
количество на същите отпадъци, образувани в България през 1995 г.
 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:
1. до 1 януари 2016 г. – най-малко 35 на сто от общото тегло на отпадъците;
2. до 1 януари 2018 г. – най-малко 55 на сто от общото тегло на отпадъците;
3. до 1 януари 2020 г. – най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците.
 Кметовете на общини да организират системи за разделно събиране на
битовите отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло и да осигурят
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 до средата на 2014 г. 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. Наредбите следва да се приемат от общинските съвети до средата на
2014 г.
 Въвежда детайлни правила и изисквания за сдружаване на общините в
региона и предназначени за изгаряне или съвместно изгаряне с оползотворяване на
енергията за всяка инсталация, в количества за съответната календарна година,
надвишаващи сумарно половината от годишния капацитет на инсталацията. В
случаите, когато в Националния план за управление на отпадъците са заложени
специфични мерки за управление на даден отпадък или поток от отпадъци,
Министерският съвет може да ограничи вноса на тези отпадъци.
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Законът за ратификация на Базелската Конвенция за контрол на
трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане е приет през
януари 1996 г (обн., ДВ, бр. 8 от 1996 г.). Допълнително със Закон (обн. ДВ, бр. 113 от
1999 г.) са ратифицирани и поправките към Конвенцията. На общоевропейско ниво
конвенцията се прилага чрез Регламент (ЕО) № 1013/2006 за трансграничен превоз на
отпадъци.
 Закон за местните данъци и такси (в сила от 01.01.1998 г., ДВ, бр.117/
1997г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.97 от 6 Декември 2016г.) - Закона определя местните
данъци и такси, включително такса „Битови отпадъци”, приходите от която постъпват в
общинския бюджет.
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.
 Закон за устройство на територията - ЗУТ (в сила от 31.03.2001 г., посл.
изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г.) - Съоръженията и инсталациите за
третиране на отпадъци са определени като елементи на техническата инфраструктура.
От гледна точка на характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при
експлоатация, тези инсталации са определени като втора категория строеж.
 Закон за опазване на земеделските земи (обн, ДВ, бр. 35 от 24 Април 1996
г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г.) - В закона се съдържат разпоредби
за мерките за опазване на земеделските земи, които следва да бъдат предприети при
употреба на отпадъци. Законът забранява използването на органични утайки от
промишлени и други води и битови отпадъци за внасяне в земеделските земи, без
разрешение от специализираните органи на Министерството на земеделието и храните,
както и използването за напояване на води, които съдържат вредни вещества и
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отпадъци над допустимите норми. В закона са регламентирани основните изисквания
при рекултивация на нарушени терени, включително на сгуроотвали,
хвостохранилища, сметища и други депа за отпадъци;
 Закон за здравето (в сила от 01.01.2005 г., обн. ДВ, бр.70 от 10 Август 2004
г., посл. изм. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016г.) – Законът урежда обществените
отношения, свързани с опазване здравето на гражданите;

 Подзаконови нормативни актове по прилагане на ЗУО
Действащите подзаконови нормативни актове, които детайлизират изискванията
на ЗУО, могат да се обособят в четири групи:

 Подзаконови нормативни актове, които детайлизират изискванията на
ЗУО, определящи изисквания към съоръжения и инсталации:
– към площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци;
– за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации
за третиране на отпадъци;
– за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и за
съвместно изгаряне на отпадъци;
– за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци;
– към инсталации, произвеждащи титанов диоксид.

 Подзаконови нормативни актове, регулиращи управлението на специфични
отпадъчни потоци:
– за утайки от пречистване на отпадъчни води чрез употребата им в
земеделието;
– за строителни отпадъци и за влагане на строителни рециклиране
материали – две отделни наредби за третиране и за разделно събиране на
био-отпадъци;
– ПХБ;
– за опаковки и отпадъци от опаковки;
– ИУЕЕО;
– ИУМПС;
– за отпадъци от негодни за употреба батерии
за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

и

акумулатори

– за автомобилни гуми.

 Подзаконови нормативни актове, съдържащи регулации по управлението
на отпадъци чрез икономически инструменти:
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– за отчисленията на разходване на събраните средства за дейностите по
закриване и след експлоатационни грижи на площадките на депата за
отпадъци и за отчисленията за депониране на битови и строителни
отпадъци;
– за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които
се образуват масово разпространени отпадъци (ИУМПС, ИУЕЕО, гуми,
опаковки, масла, негодни за употреба батерии и акумулатори, полимерни
торбички);
– за финансова гаранция или еквивалентна застраховка при трансграничен
превоз на отпадъци.

 Подзаконови нормативни актове с хоризонтални разпоредби спрямо всички
видове отпадъци, инсталации и съоръжения за отпадъци в обхвата на
ЗУО:
– за класификация на отпадъците;
– за предоставяне на информация и реда за водене на публични регистри
относно отпадъците.

 Подзаконови нормативни актове по прилагането на ЗУО:
 Наредба № 2 от 23.07.2014 г за класификация на отпадъците. Наредбата
въвежда европейска класификация на отпадъците, задължителна за
прилагане в общините;

 Наредба № 1 от 04.06.2014 г за реда и образците, по които се предоставя
информация за дейности с отпадъците, както и реда за водене на
регистри. Наредбата определя изискванията за предоставяне информация
на НСИ и ИАОС относно отпадъците и инсталациите;

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

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

 Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (обн. ДВ,
бр. 7 от 25.01.2013 г.);
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 Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и
акумулатори (приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от
08.01.2013 г.);

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

 Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване
(приета с ПМС №256 от 13.11.2013 г., обн. ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г.);

 Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми
(приета с ПМС №221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012 г.);

 Наредба № 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.);

 Национален план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г., приет с
решение № 831/22.12.2014 г. на МС на Република България;

 Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на
рециклирани строителни материали (обн. ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г.);

 Национален план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г. ( НПУО);
 Национален стратегически план за управление на отпадъците от
строителството и разрушаване на територията на Р.България за периода
2011-2020 г.;
 Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата
биоразградими отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г.;
 Общински програми за управление на отпадъците 2015 – 2020 г. на
общините от проектния регион - изготвени на основание чл. 52, ал. 1 от
Закона за управление на отпадъците (Обн. ДВ бр. 53 от 13 юли 2012 г.) и в
съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния
план за управление на отпадъците (приет с Решение №831/ 22.12.2014 г. на
МС) и Методическите указания за разработване на общински програми за
управление на отпадъците, утвърдени със Заповед № РД-211/31.03.2015 г. на
министъра на околната среда и водите и др.

 Съответствие с европейското право в сектор отпадъци
Към момента на приемане на НПУО националното законодателство е в
съответствие с европейското екологично право в сектор „Управление на отпадъците“.
Констатираните от ЕК пропуски в националното законодателство – нетранспортиране в
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срок на Директива 2010/75/ЕС относно индустриалните емисии (част „Отпадъци“) и на
Директива 2011/97/ЕС за изменение на Директива 1999/31/ЕС по отношение на
специфичните критерии за съхранение на метален живак, считан за отпадък – за
отстранени и съответните наредби за приети.

Основни изводи и препоръки:
Общините Костинброд, Божурище и Годеч възприемат заложените в
националното и европейско законодателство принципи и цели и своевременно ги
прилагат на територията на общините. Общините стриктно изпълняват задълженията
си, заложени в законови и подзаконови нормативни документи като в това число се
съобразява с основните принципи за управление на отпадъците и своевременно прилага
законодателството на местно ниво и изпълнява вменените й задължения в
подзаконовата нормативна уредба.
Основните трудности и проблеми, които възникват пред общините при
прилагането на нормативната уредба на местно ниво са свързани с изпълнението на
поставените цели в Закона за управлението на отпадъците в частност по чл. 31, ал. 1, т.
1. Постигането на целите е бавен процес, който се усложнява от факта, че липсва
инфраструктура за постигането им.

2. ОБЩИНСКИ
ОТПАДЪЦИТЕ

СИСТЕМИ

ЗА

УПРАВЛЕНИЕ

НА

Законът за управление на отпадъците (ЗУО) определя задълженията на
общините при управление на различните типове твърди битови отпадъци, генерирани
на тяхната територия. Задълженията също така са заложени и в Националния план за
управление на отпадъците 2014 – 2020г. ( НПУО).
ЗУО определя задълженията за управление на отпадъците, като общински
дейности или задължения на индустриалните предприятия – замърсители. Въпреки това
ЗУО определя „Специфични потоци отпадъци", като например отпадъци от опаковки,
излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и
акумулатори, отработени масла, излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване и др., които се управляват чрез национални инициативи, а общините имат
задължения само за оказване на подкрепа.
Кметовете на общините са отговорни за съхранението, събирането,
транспортирането, третирането и депонирането на битовите отпадъци на територията
на съответната община. Те също така са отговорни за почистване на обществените
места, като улици, пешеходни зони, алеи, паркове градини и др. ЗУО задължава
кметовете да осигурят услуги за населението относно регулярно събиране на
отпадъците от оторизиран персонал.
В допълнение към управлението на смесените битови отпадъци, кметовете
трябва да осигурят необходимата подкрепа за осигуряване и насърчаване на разделно
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събиране на рециклируеми отпадъци, за които производителите имат съответните
задължения. За останалите „специфични потоци отпадъци“ кметовете са задължени да
определят зони и места за временно съхранение, или места за депониране, например за
земни маси и др. строителни материали.
Съгласно ЗУО, кметовете на общините са отговорни за създаване, експлоатация,
закриване и мониторинг на общински депа и други инсталации за третиране и
депониране на ТБО. Кметовете трябва да организират и контролират закриването и
последващия мониторинг на депата за битови отпадъци, намиращи се на територията
на съответната община. Кметовете също така са задължени да определят места за
депониране на строителни отпадъци. Поради отговорността на общините за
експлоатация и поддръжка на депата, те са отговорни и да покрият всички задължения,
произтичащи от Директива (1999/31/ЕС) на ЕС за депониране, включително
Приложение ІІ „Приемане на отпадъците за депониране“, които са напълно отразени в
ЗУО. Кметовете са отговорни за изпълнение на необходимите мерки за намаляване на
депонирането на органични отпадъци. Съгласно закона, всяка една община е задължена
да изготви и актуализира Общинската програма за управление на отпадъците.
Общинските съвети, съгласно закона ще трябва да изготвят и одобрят правилата
за управление на отпадъците на територията на съответната община. Общинските
съвети, също така са задължени да определят размера на таксите за услугите по
управление на отпадъците.

3. АНАЛИЗ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Анализът на битовите отпадъци е ключов анализ за разработването на общинска
програма и дава отговор на следните въпроси:

 Какви са количества и тенденциите на различните потоци отпадъци в общината
за анализирания период;

 Какви

са количествата образувани отпадъци в общината и каква е нормата на
натрупване;

 Какъв е морфологичният състав на образуваните битови отпадъци в общината;
 Какви са количествата повторно използвани, рециклирани, оползотворени

и
обезвредени битови отпадъци за разглеждания период и какви са тенденциите в
третирането на битовите отпадъци;

 Каква е степента на изпълнение на целите, които са поставени пред общината в
съответствие с националното законодателство и разпределението на
ангажиментите между общините в дадена РСУО, ако те са одобрили
споразумение за такова разпределение.
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3.1. АНАЛИЗ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИТЕ
Съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО битови отпадъци са „отпадъците
от домакинствата“ и „подобни на отпадъците от домакинствата“ (това са отпадъците,
образувани от домакинствата, и отпадъците, образувани от фирми и други организации,
които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, с
изключение на производствените отпадъци и отпадъците от селското и горското
стопанство).
В резултат на разработването на Националната програма за предотвратяване на
образуването на отпадъците 2014 – 2020 г. и прилагане на мерките, предвидени в нея,
може да бъде прогнозирано стабилизиране на количеството образувани битови
отпадъци. Тенденциите в този показател са точен измерител за предотвратяването на
образуването на отпадъци като най – високо ниво в йерархията на управление на
отпадъците.
По – чувствително намаляване на отпадъците за депониране може да се очаква
след 2015 г. – 2016 г., чрез насочване на биоразградимите отпадъци към съоръжения за
компостиране. През 2013 г. няма поставена национална цел за разделно събиране и
оползотворяване на битови биоотпадъци. Такава цел има заложена в следващите
години, а именно до 31.12.2016 г. не по – малко от 25% от количеството на битовите
биоотпадъци, образувани през 2014 г. да са разделно събрани и предадени за
оползотворяване, а през 2020 г. този процент да е 50%. В посока на бързо намаляване
на депонираните битови отпадъци за сметка на оползотворените е и въведената
екотакса за депониране на битовите отпадъци, която нараства значително в годините.
Генерираните отпадъци на територията на общините от РСУО Костинброд са
основно неопасни отпадъци. Генерират се смесени неопасни отпадъци от
домакинствата, производствени отпадъци от фирмите, извършващи производствена
дейност, растителни отпадъци от домакинствата, от поддръжка на зелените площи,
парковете, градините, строителни отпадъци от ремонтна и строителна дейност.
Съществуващата практика в общините от РСУО Костинброд, както и във всички
Общини в Република България е обезвреждане на отпадъците, чрез депониране.
Общинските администрации са набелязали мерки, които трябва да следват и
постепенно да изпълняват за насочване на отпадъците към други методи на третиране,
освен депонирането. Тази практика е нова за страната и въвеждането й ще изисква
повече време, като всички дейности ще се извършват на бавни етапи, тъй като липсва
инфраструктурата за третиране на отпадъците. Необходимите съоръжения и
инсталации ще се осигуряват със собствени средства от Общинските бюджети, което
ще отнеме много време за въвеждането им в експлоатация.
Справките, които са водени през годините в общините от проектния регион
показват, че отпадъците значително се увеличават, вследствие на развиващата се
икономика и производствена дейност, като на пазара се увеличат все повече
разнообразието от продукти, които след консумация са сериозен генератор на
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отпадъци. Въпреки това администрациите са положили големи усилия, чрез различни
мероприятия и дейности тази тенденция да не се отрази значително върху годишното
количество на депонираните отпадъци.
Таблица 10. Данни за количествата генерирани отпадъци през годините на
територията на общините от проектния регион
Общини

Мерна
единица

2012

2013

2014

2015

Костинброд

т/г.

10274.10

25728.97

13313.49

14809.33

Годеч

т/г.

3064.54

1709.08

1890.34

1972.40

Божурище

т/г.

6003.51

9412.15

19791.05

7528.28

Сливница

т/г.

2004.06

2690.66

2530.22

2065.39

Драгоман

т/г.

3063.36

187.17

190.63

678.28

Своге

т/г.

7975.86

7761.45

7629.42

8674.82

32385.43

47489.48

45345.15

35728.50

Общо /т/

Основен показател при дефиниране на битовите отпадъци е нормата на
натрупване, показваща количеството на отпадъците, образувани от един човек за
определен период от време, обикновено година. Нормата на натрупване може да се
изрази в тегловни (kg/жител/год.) или в обемни единици (m3/жител/год.).
Таблица 11. Норма на натрупване по групи населени места
Групи
населени
места

Брой
жители

Норма на
натрупване

кг/жител/
год.

над 150000

50-150000

25-50000

3-25000

под
3000

410.3

349.6

334.9

295.5

241.7

Списък на населените места в проектния регион и населението в тях е представен
в долу посочената таблицата:
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Таблица 12. Населени места и население в РСУО Костинброд към 31.12.2015 г.
Населено място

Жители,

Населено място

НСИ 2015
Костинброд

17172

Жители,
НСИ 2015

с. Круша

44

с. Безден

274

с. Летница

12

с. Богьовци

130

с. Липинци

3

с. Бучин проход

124

с. Мало Малово

65

с. Голяновци

629

с. Начево

8

с. Градец

315

с. Несла

93

с. Драговищица

1128

с. Ново бърдо

34

с. Дреново

30

с. Прекръсте

34

с. Дръмша

120

с. Раяновци

38

с. Табан

18

гр. Костинброд

11661

с. Опицвет

391

с. Цацаровци

111

с. Петърч

2076

с. Цръклевци

44

с. Понор

11

с. Чеканец

8

с. Царичина

52

с. Чепарлинци

11

с. Чибаовци

231

с. Чорул

25

Община Годеч

4962

с. Чуковезер

13

с. Ялботина

44

с. Бракьовци

42

с. Букоровци

8385

Община Своге

с. Бърля

1583

с. Бакьово

18

с. Връдловци

847

с. Батулия

27

с. Връбница

2246

с. Бов

93

с. Гинци

1319

с. Брезе

171

гр. Годеч

754

с. Брезов дол

18

с. Голеш

777

с. Буковец

18

с. Губеш

575

с. Владо Тричков

1398

с. Каленовци

284

с. Габровница

188

с. Комщица

76

с. Бов

968

с. Лопушня

28

с. Лакатник

1190

с. Мургаш

27

с. Губислав

58

20381
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с. Равна

15

с. Добравица

10

с. Разбоище

18

с. Добърчин

28

с. Ропот

13

с. Еленов дол

66

с. Смолча

13

с. Желен

188

с. Станинци

13

с. Завидовци

18

с. Туден

93

с. Заноге

88

с. Шума

178

с. Заселе

110

Община Божурище

8453

с. Зимевица

196

гр. Божурище

5613

с. Искрец

1808

с. Гурмазово

445

с. Лакатник

113

с. Делян

22

с. Лесковдол

91

с. Златуша

84

с. Луково

271

с. Мала Раковица

5

с. Левище

20
4

с. Пожарево

298

с. Манастирище

с. Пролеша

636

с. Миланово

441

с. Росоман

21

с. Огоя

77

с. Хераково

739

с. Оплетня

70

с. Храбърско

590

с. Осеновлаг

233

Община Сливница

9135

с. Реброво

894

с. Алдомировци

1332

с. Редина

75

с. Бахилин

3

с. Свидня

985

с. Братушково

20

гр. Своге

7746

с. Бърложница

86

с. Томпсън

845

с. Гургулят

31

с. Церецел

24

с. Гълъбовци

159

с. Церово

1485

с. Драготиновци

49

с. Ябланица

111

с. Извор

111

с. Дружево

187

с. Пищане

8

с. Повалиръж

8

с. Радуловци

27

с. Ракита

28

гр. Сливница

7273

Община Драгоман

5070
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с. Беренде

26

с. Беренде извор

25

с. Василовци

60

с. Вишан

33

с. Владиславци

55

с. Габер

523

с. Големо Малово

127

с. Горно село

18

с. Грълска падина

17

с. Долна Невля

1

с. Долно Ново село

4

с. Драгоил

85

гр. Драгоман

3243

с. Дреатин

7

с. Калотина

238

с. Камбелевци

3

Въз основа на отчетените количества на битовите отпадъци и населението в
населените места от проектния регион са изчислени и нормите на натрупване за
последните години.
Таблица 13. Норми на натрупване в общините от РСУО Костинброд
Общини

Костинброд

Мерн
а
едини
ца
Количес
тво
събрани
смесени
битови
отпадъц
и от
системат
а за
организ
ирано

т/г.

2012

2013

2014

2015

10274.10 25728.97 13313.49 14809.33
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сметосъ
биране
Населен
ие
Норма
на
натрупв
ане

Годеч

Количес
тво
събрани
смесени
битови
отпадъц
и от
системат
а за
организ
ирано
сметосъ
биране
Населен
ие
Норма
на
натрупв
ане

Божурище

Количес
тво
събрани
смесени
битови
отпадъц
и от
системат
а за
организ
ирано
сметосъ
биране

бр.

17447

17336

17195

17172

кг/жи
тел/г.

587.86

1484.14

774.27

862.41

3065

1709

1890

1972

бр.

5213

5140

5052

4962

кг/жи
тел/го
д

587.86

332.51

374.18

397.50

6004

9412

19791

7528

т/г.

т/г.
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Населен
ие
Норма
на
натрупв
ане

Сливница

кг/жи
тел/го
д

Кол.
събрани
смесени
битови
отпадъц
и от
системат
а за орг.
сметосъ
биране
Населен
ие
Норма
на
натрупв
ане

Драгоман

бр.

8551

8466

8434

8453

702.08

1111.76

2346.58

890.60

2004

2691

2530

2065

т/г.

бр.
кг/жи
тел/го
д

Кол.
т/г.
събрани
смесени
битови
отпадъци
от
системата
за орг.
сметосъбир
ане
Население

бр.

Норма на
натрупване

кг/
жи
тел
/го
д

9392

9256

9149

9135

213.38

290.69

276.56

226.10

3063

187

191

678

5147

5092

5070

37.44

133.78

5211
587.86

36.36
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Своге

Кол.
събрани
смесени
битови
отпадъци
т/г.
от
системата
за орг.
сметосъбир
ане

7976

7762

7629

8674

Население

бр.

21622

21252

20784

20381

Норма на
натрупване

кг/
жи
тел
/г.

368.88

365.24

367.06

425.59

Средната норма на натрупване за общините от РСУО Костинброд за последните
5 години е 592.08 кг/жител/год., което е по-високо от средногодишното за страната
(375 кг/жител/год.).
По данни на НСИ за 2013 г. средната норма на натрупване на отпадъци за
страната е 434 кг./ж./г., т.е. при общините от РСУО Костинброд се наблюдават
стойности на показателя по – високи от средните за страната. Същевременно нормата
на натрупване на отпадъци при общините от проектния регион е по-висока от средната
за населени места с население от 3-25 хил.ж. и под 3 000 хил.ж. съгласно Методиката за
определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, одобрена от МОСВ, която
е 295,5 кг/ж./г. и 241,7 кг/ж./г.
Трети важен аспект на анализа на отпадъците е свързан с морфологичния им
състав. В следващата таблица са показани данни за морфологичния състав на
смесените битови отпадъци на базата на проучване за общините от проектния регион
за четирите годишни сезона.
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Таблица 14. Морфологичен състав на отпадъците на общините от РСУО с регион
Костинброд
Фракция

Мер.
ед.

Община
Костинброд

Община
Своге

Община
Сливница

Община
Годеч

Община
Божурище

Община
Драгоман

%

17,49

14,71

7,69

10,01

6,91

5,71

%

12,83

12,18

6,68

9,89

7,21

2,13

Стъкло

%

3,28

5,17

3,92

6,82

8,24

2,45

Метал

%

3,81

1,85

7,11

2,65

3,57

0,52

Дърво

%

4,48

6,97

2,62

2,65

1,71

5,51

Гума

%

1,24

1,69

0,09

0,28

0,32

0,35

Текстил и кожа

%

3,82

3,92

2,28

3,3

4,25

1,66

Опасни
домакински
отпадъци

%

2,14

0,75

0,24

1,28

0,09

0,35

Инертни
отпадъци

%

11,27

9,55

8,97

20,15

33,74

7,95

Хранителни
отпадъци

%

17,19

19,89

6,02

10,42

13,26

5,45

Зелени
отпадъци

%

22,45

23,32

54,38

32,55

20,69

67,93

Битови
отпадъци
общо
Хартия и
картон
Пластмаса

Източник: морфологични анализи на общините от РСУО и РПУО
Според данните на морфологичния състав на отпадъците за общините от РСУО
Костинброд с най-голям относителен дял са следните видове отпадъци:
- зелените отпадъци, следвани от хранителните отпадъци и отпадъците от
хартия и картон;
Делът на биоразградимите отпадъци е около 50% от общо образуваните битови
отпадъци.
Според статистическите данни правени през последните години от Националния
статистически институт (НСИ) тенденцията е към намаляване на общото количество
депонирани отпадъци в страната.
Статистиката показва, че депата за битови отпадъци намаляват значително през
годините, поради изграждането на нова политика и насоки за третиране на отпадъците
в страната. Първоначалното изграждане е започнато със закриване на всички
образувани сметища в малките населени места в общините, въвеждане на
организирана система за извозване на отпадъците в населените места и депонирането
на всички образувани отпадъци на регламентирано депо, отговарящо на всички
изисквания на законодателството.
Целта на тази мярка е ограничаване на площите заети от депа за отпадъци, с
което да се намали замърсяването на околната среда и да се понижат разходите по
експлоатацията, а също и да се насърчат Общините към използване на други методи за
третиране на отпадъците.
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Общините практически не изпълняват целите за отклоняване на битови
биоразградими отпадъци от депото, тъй като от цялото количество биоразградими
отпадъци се събира разделно и отклонява от депониране само определено количество
разделно събрани отпадъци от хартия и картон. Необходимо е предприемането на
съответните действия от общините за постигане на целите за разделно събиране и
оползотворяване на битови биоотпадъци.
РСУО с регион Костинброд е взело решение всяка една от общините
самостоятелно да изпълнява целите за отклоняване на биоразградимите отпадъци от
депото. Това решение е едно от условията всяка една от общините да отчита
изпълнението на целите и при постигането им да се освободи от заплащането на
отчисления за депониране.
Поставени са национални цели за ограничаване на количеството депонирани
биоразградими битови отпадъци - най-късно до 31 декември 2020 г. до 35 на сто от
общото количество на отпадъците.
Целта на въведените срокове е постепенно увеличаване на рециклирането и
оползотворяването на отпадъците, с което да се сведе до минимум депонирането им,
оказващо редица вредни въздействия както върху околната среда, така и върху хората.
Необходимо е да се повиши ефективността на използването на ресурсите.
Дългосрочната цел на тази политика е да се намали количеството образувани
отпадъци, а когато образуването на отпадъци не може да бъде избегнато, да се
насърчава тяхната стойност като ресурс и да се постигнат по-високи равнища на
рециклиране и безопасно обезвреждане на отпадъците.
Отпадъкът следва да се разглежда като ресурс, от който могат да бъдат
извлечени редица ползи след неговото преработване, било то като източник на енергия
или при неговата повторна употреба или рециклиране.
Количеството на битовите отпадъци представлява най-голямата част от всички
отпадъци, генерирани на територията на съответната Община.
Общините от РСУО Костинброд са изградили ефективни системи за
организирано сметосъбиране в населените си места, чрез разполагане на контейнери.
Съдовете се подменят и допълват, при необходимост. Специализираната техника за
обслужването им е осигурена от съответните общини. Броят на поставените съдове за
отпадъци е изчислен съгласно “Ръководството за определяне броя и вида на
необходимите съдове и техника за събиране и транспортиране на отпадъци”,
разработено от Министерство на околната среда и водите /МОСВ/.
Съгласно ръководството, броят на необходимите съдове за събиране на
отпадъци е определен по формула на база норма на натрупване на отпадъците и брой на
населението в конкретното населено място. Честотата на извозване на съдовете за
отпадъци е изчислена по същата методика.
 Община Костинброд:
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На територията на Община Костинброд има организирано събиране и
транспортиране на битовите отпадъци, в която е обхванато 100% от населението.
Събирането и транспортирането на отпадъците се извършва от фирма БКС „Хр.Нанев“
ЕООД, като периодичността на обслужване е различна в зависимост от обема на
използваните съдове, летен/зимен период и населеното място.
 Община Божурище
Организирано е сметосъбиране на битовия отпадък за всички населени места на
общината, с изключение на с. Мала Раковица, тъй като в него няма постоянно живеещи.
До края на 2014 година Община Божурище се обслужва от фирма „Любекс“ ЕООД,
съгласно сключен през концесионен договор от 08.07.1999 г. От 24.01.2015 година
община Божурище се обслужва от фирма „Евроимпекс“ ООД по договор съгласно
Закона за обществените поръчки. Ползваните транспортни средства са 2-осни
вариопреси. Събирането на битовите отпадъци в селищата на община Божурище се
извършва в различни съдове - кофи тип „Мева”, контейнери тип „Бобър” и контейнери
с вместимост 4 куб.м съдове, посочени по брой и тип в табличен вид.
 Община Годеч:
Към Община Годеч е създадено Звено ,,Чистота и озеленяване” с Решение № 133
от Протокол № 12 от 16.12.2008 г. от заседание на Общински съвет – Годеч, което
извършва дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване. По данни на общинска
администрация от 2016 г. общия брой на контейнерите тип „Бобър” в системата за
сметосъбиране е 476 броя с общ обем 1100 литра, от които 173 броя в селата на
Община Годеч. В гр.Годеч са разположени 1000 бр. контейнери тип „Мева“ (с обем 110
л.). Обслужването на контейнерите се извършва с два броя сметосъбиращи автомобили.
 Община Драгоман
В системата на сметосъбиране и сметоизвозване са включени всички населени
места в общината. Сметоизвозването се извършва със специализиран транспорт по
график. При пролетното и есенно почистване и на едрогабаритни отпадъци
сметоизвозването се извършва по-често и при необходимост. Дейностите по
сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на община
Драгоман се изпълняват от звено “Чистота” към общинската администрация. Общината
разполага със сметосъбиращ автомобил „Мерцедес“, както и с 290 бр. контейнери тип
„Бобър с вместимост 1100 л. и 2 бр. контейнера с вместимост 4м3, разположени в с.
Чепърлянци, с. Беренде и с. Несла – „Найденкина махала”. Понастоящем битов отпадък
се събира в гр. Драгоман и още 28 населени места съгласно Заповед РД-15521/12.11.2013г. В системата на сметосъбиране е обхванато 99,9% от населението на
общината. Не се извършва сметосъбиране и сметоизвозване в следните населени места:
с. Долна Невля, с. Дреатин, с. Долно Ново село, с. Липинци, и с. Неделище.
 Община Сливница
Събирането на битовите отпадъци в Община Сливница се осъществява от
Общинското предприятие „Чистота“ към Община Сливница. Отпадъците се събират в
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контейнери тип „Бобър“ (с обем 1100 л.), контейнери тип „Мева“ (110л.) и контейнери
с обем 4 куб.м. За събиране на отпадъците се използват два броя камиони тип
„Вариопреса“ – „Мерцедес“ – 1 бр. и „Рено“ – 1 бр., и контейнеровози ГАЗ-53 – 2 бр.
 Община Своге
Специализираните автомобили за събиране и транспортиране на отпадъците са 4
броя марка Мерцедес (2 бр. сметосъбиращи и 2 бр. контейнеровози), МАН – 1бр. и
ИВЕКО – 1 бр. Услугата по събиране на отпадъците и транспортиране им до
регионалното депо с. Богьовци, община Костинброд се извършва от фирма
„Евроимпекс” ООД.
Към настоящия момент единствения начин, по-който се третират
битовите отпадъци на територията на общините от РСУО – Костинброд е
посредством депониране. Следва да се обърне внимание на приложими мерки
(инсталации, съоръжения и дейности), който са по-високо в йерархията за
управление на отпадъците на ниво регион и са насочени към предотвратяване на
образуването на битови отпадъци.
3.1.1. РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ЗА КОИТО СА
ВЪВЕДЕНИ ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
С Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и
експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и
обезвреждане на отпадъци и със ЗУО са въведени изисквания за поетапно намаляване
на депонираните биоразградими отпадъци и забрана за депониране на следните
отпадъци:

 Течни отпадъци;
 Отпадъци, определени като експлозивни, корозивни, оксидиращи,
леснозапалими или запалими;

 Болнични и други клинични отпадъци;
 Гуми;
 Отпадъци, които не удовлетворяват критериите за приемане на
отпадъци на депа;

 Неидентифицирани и нови химични вещества, възникнали в резултат
на научноизследователска, развойна и учебна дейност.
Забраните са заложени и в Комплексното разрешително на депото.
Задълженията за спазването им са възложени на оператора на депото, чрез постоянни
визуални проверки на постъпващият отпадък и чрез проверка на документите,
придружаващи отпадъка.
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Комплексното изпълнение на тези забрани е транспонирано в Общинските
наредби, касаещи управлението на отпадъците, както и чрез конкретни набелязани
мерки от страна на Общинските администрации:
 При попадане на гореописаните отпадъци в потока битови отпадъци, същите
се отделят от него и се предават на оторизирани фирми за тяхното оползотворяване
и/или обезвреждане на договорни отношения;
 Болничните заведения имат въведени задължения за сключване на
самостоятелни договори за обезвреждане на опасните си отпадъци от дейността си в
инсинератори;
 Търсене на съдействие от съществуващите пунктове за смяна и продажба на
гуми, които да приемат безвъзмездно негодните за употреба гуми от гражданите;
 Изграждане на площадка за безвъзмездно приемане от граждани на опасни
отпадъци, образувани в резултат на жизнената дейност на домакинствата;
 Оказване на съдействие на фирми и институции, съхраняващи опасни
химични вещества за предаване на същите на оторизирани лица за безопасното им
обезвреждане.

3.1.2. РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

А. Разделно събиране на отпадъци от опаковки. Производствени /неопасни/
отпадъци
Разделно събираните рециклируеми фракции са битови отпадъци, които са годни
за рециклиране и оползотворяване и могат да попаднат в съдовете за разделно
събиране. Тук се включват отпадъците, генерирани от търговските обекти,
административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено
хранене и обектите за отдих, забавления и туризъм, с Класификационни кодове
съгласно Наредба № 3 за класификацията на отпадъците както следва:
 20 01 01 – отпадъци от хартия (офис хартия, вестници, списания и брошури);
 20 01 39 – отпадъци от пластмаса;
 20 01 40 – отпадъци от метали.
Този вид отпадъци също могат да попаднат в съдовете за разделно събиране и да
бъдат рециклирани или оползотворени.
Производствените отпадъци за отпадъците от добив на суровини и енергия,
производствени дейности и търговия с материали и продукти. Текущата практика е
отпадъците от търговски обекти и производствените отпадъци, образувани от малките
и средни предприятия да се събират и третират заедно с битовите отпадъци.
Управлението на производствените отпадъци е задължение на предприятията, които ги
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образуват. Производствените неопасни отпадъци в региона се генерират в зависимост
от отрасловата структура във всяка една от общините. Съобразявайки се с
икономическите структура на предприятията, към настоящия момент се развиват
тенденции за идентификация в бъдеще с големи генератори на производствени
отпадъци, в частност в Община Божурище. Тази тенденция се наблюдава поради
възникването на предпосватки общините от региона да се превърнат в индустриална
зона, поради близкото си географско положение с гр. София.
Към настоящия момент тази тенденция не е силно изразена в целия регион.
Единствено за община Божурище се наблюдават завишени количества в
статистическите източници в сравнение с реално генерираните отпадъци от хартия,
картон, пластмаса и стъкло поради функциониращите предприятия с дейност по
събиране и преработка на горепосочените фракции.
Неопасните отпадъци, образувани от производствените предприятия се смесват
с битовите отпадъци и се депонират на регионалната система за обезвреждане на
отпадъците – с. Богьовци, Община Костинброд.
Следва да се интегрира система във всички общини, в която отпадъците от
производствената дейност на фирмите (опасни и неопасни) отпадъци предварително да
се съхраняват на отредени площадки на територията на производствените предприятия
и съгласно писмени договори да се предават на лица, които имат право да извършват
последващи дейности по третиране на отпадъци. За извършване на дейности по
третиране на отпадъци, РИОСВ - София, издава разрешителни и регистрационни
документи и контролира изпълнението на посочените в тях условия.
Значителна част от отпадъците от производствената дейност представляват
рециклируеми материали. Разделно събраните отпадъци от хартия, метал, стъкло,
пластмаса, дървесни и др. следва да се предават за рециклиране или оползотворяване.
За депониране да се предават отпадъци, които в момента не могат да бъдат
рециклирани или оползотворени.
На територията на разглежданите общини е организирана система за разделно
събиране на отпадъци от опаковки, чрез сключени договори с Организации по
оползотворяване, както следва:
• Организацията за оползотворяване на отпадъци от опаковки „Екоколект “АД
– Общините: Годеч, Драгоман, Сливница
• Организацията за оползотворяване на отпадъци от опаковки „Екобулпак“ АД
– Общините: Божурище, Костинброд,
• Организацията за оползотворяване на отпадъци от опаковки „Екопак
България“ АД – Община Своге
Съгласно клаузите на Договорите, фирмите приемат да организира за своя
сметка на територията на общините система за разделно събиране, временно
съхранение, сортиране, обработка и транспортиране на отпадъци от опаковки,
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образувани от домакинствата, обществените и административните учреждения,
училищата, търговските, промишлените и туристическите обекти на нейна територия.
Системата е изградена от контейнери тип „Бобър”, като в една точка са
разположени два контейнера – жълт за хартия, пластмаси и метали, и зелен за стъкло.
Контейнерите са пластмасови и отговарят на всички стандарти за качество и
безопасност. Капацитетът на всеки контейнер е 1.1 куб.м.
Разположението на съдовете за разделно събиране е определено от Кметовете на
общините и е съгласувано фирмите изпълнители. То е съобразено с изискванията на
Министерството на околната среда и водите (МОСВ), заложени чл. 24 и чл. 25 на
Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (приета с ПМС № 271 от 30.10.2012
г., обн., ДВ, бр. 85 от 06.11.2012 г., в сила от 06.11.2012 г. ) за минимален изискуем
обем в литри.
Община Костинброд
Община Костинброд има сключен договор за разделно събиране на отпадъци от
опаковки с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки - „Екобулпак“
АД. По данни на организацията към 30 октомври, 2015г. на територията на Община
Костинброд са разположени:
-

65 броя контейнери тип „Бобър“ (с обем 1100 л), с жълт цвят за събиране на
хартиени, пластмасови и метални опаковки - за населението;
63 броя контейнери тип „ИГЛУ“ (с обем 1400 л), със зелен цвят за събиране на
стъклени опаковки - за населението;
7 броя контейнери с обем 120 л, с жълт цвят за събиране на хартиени,
пластмасови и метални опаковки - за населението;
15 броя контейнери тип „Бобър“ (с обем 1100 л), с жълт цвят за събиране на
хартиени, пластмасови и метални опаковки - от предприятията;
4 броя контейнери тип „ИГЛУ“ (с обем 1400 л), със зелен цвят за събиране на
стъклени опаковки - от предприятията.

Таблица № 15 Събрани и сепарирани отпадъци от опаковки от системата за разделно
събиране на ЕКОБУЛПАК АД в община КОСТИНБРОД
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Събрани отпадъци от:

Година

Сепарирани отпадъци от опаковки по
видове

стъклени Стъкло
хартиени,
пластмасови и опаковки
метални
опаковки
(тона)
(тона)
(тона)

Пластмаса

Хартия/

(тона)

(тона)

(тона)

картон

ОБЩО

2014 г.

237.22

18.52

25.87

28.18

28.39

82.44

м. януари -м.
октомври, 2015

252.9

12.82

13.54

30.82

47.46

91. 82

От данните, постъпили в Община Костинброд въз основа на Решение за достъп
до информация на ИАОС №107/18.11.2015г. е предоставена следната информация от
ИАОС (Таблица № 4).
Таблица № 16 Събрани битови отпадъци, предадени за оползотворяване, в. т.ч.
рециклиране на територията на Община Костинброд през 2014 г.
Събрани битови отпадъци, предадени за
оползотворяване,в. т.ч. рециклиране* (тона)
728
Хартия и картон
Пластмаса
Стъкло
Метали
Дърво

32
1
444
0

В колона "Събрани битови отпадъци, предадени за оползотворяване, в. т.ч.
рециклиране" са включени количествата, разделно събраните битови и
подобни отпадъци, с произход от бита, съгласно постъпилите в ИАОС,
годишни отчети за събиране и транспорт на отпадъци.

Община Божурище
На територията на общината действат две дружества, притежаващи
регистрационни документи за дейности с отпадъци, които събират разделно отпадъчни
материали от генерираните от населението и промишлените предприятия отпадъци.
Това са дружествата „Полисхарт” и „Феникс елит” ЕАД. Полисхарт ООД събира и
съхранява материали от метали, хартия, стъкло и пластмаси, но няма точни данни за
количествата разделно събрани от тях отпадъци от община Божурище.
От април 2014 година община Божурище е сключила договор с „Екобулпак“ АД
за разделно събиране на отпадъците от опаковки. Съгласно получения годишен отчет за
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периода юли 2014 г. – юни 2015 г. са събрани и сепарирани следното количество
отпадъци от опаковки:
Табл. 17 - Отчет за разделно събраните и рециклирани отпадъци от
опаковки за периода юли 2014 г. – юни 2015 г. от „Екобулпак“ АД.

Година

Месец

Вход Вход
жълт зелен
(тона) (тона)

Сепарирани
Сепарирани
ОБЩО
Сепарирани
Смесен
хартиени
стъклени сепарирани
пластм.
отпадък за
опаковки
опаковки
опаковки
опак. (тона)
депониране
(тона)
(тона)
(тона)

2014

юли

9,68

0,56

1,80

1,35

0,97

4,12

6,12

2014

август

7,42

0,24

1,05

0,61

0,55

2,21

5,45

2014

септември

8,20

0,56

0,49

1,00

0,91

2,40

6,37

2014

октомври

8,80

0,50

0,63

1,30

0,88

2,81

6,49

2014

ноември

7,68

1,02

0,72

1,09

1,34

3,16

5,54

2014

декември

9,50

0,60

3,56

0,78

0,40

4,74

5,37

2014

ОБЩО

51,28

3,48

8,25

6,13

5,05

19,44

35,34

2015

януари

7,24

0,76

1,38

1,16

1,07

3,61

4,39

2015

февруари

6,18

0,00

1,11

0,54

0,00

1,66

4,53

2015

март

7,42

0,54

1,62

0,66

0,54

2,82

5,14

2015

април

10,48

0,60

1,77

2,17

0,60

4,54

6,54

2015

май

11,44

0,92

2,75

0,56

0,92

4,23

8,13

2015

юни

15,92

0,82

4,61

0,36

0,82

5,79

10,95

2015

ОБЩО

58,68

3,64

13,24

5,45

3,95

22,65

39,68

Общо за периода: 109,96

7,12

21,49

11,58

9,00

42,09

75,02

Табл. 18 - Количества отпадъци, директно предадени за оползотворяване, в
т.ч. рециклиране от предприятия по данни от Община Божурище

Отпадъци

Количества отпадъци,
директно предадени за
оползотворяване, в т.ч.
рециклиране от предприятия

Хартия и картон
код 15 01 01

5,28

Пластмаса
код 15 01 02

5,51

Стъкло

6,31

Метали
код 15 01 04

0,00

Общо

17,10

Посочените количества в Таблицата № 18. са съобразени с отчетни данни в
Община Божурище.
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На територията на общината функционира предприятие “Унитрейд–БГ” ООД,
чиято основна дейност е изграждане на системи за управление на отпадъци, включващи
събиране, временно съхранение, транспортиране и предварително третиране на
отпадъци от хартия, пластмаса, метал и стъкло. Една от услугите, която предлага е
свързана с решения за екологосъобразно събиране на: хартия, картон, полиетилен,
пластмаса, дървени, стъклени и метални отпадъци;
Цели:
 подпомагане прилагането на съвременни екологосъобразни технологии за
ограничаване на количеството отпадъци в околната среда;
 максимално оползотворяване на отпадъците;
 екологосъобразно третиране на отпадъците;
 намаляване на образуването на отпадъците;
 намаляване на количествата на генерираните собствени отпадъци в
следствие на дейностите по третиране / обработка на отпадъците на
 собствените производствени площадки по преработката (рециклирането)
на отпадъците;
 съблюдаване на нормативната база по екологосъобразно управление на
отпадъците.
Община Годеч
Община Годеч и организацията за оползотворяване на отпадъци от опаковки
„Екоколект “АД е сключен договор за организиране на система за разделно събиране на
отпадъци от опаковки на територията на община Годеч. На територията на града има
разположени на 15 адреса следните цветни контейнера:
23 жълти контейнера с обем 1100 л. - за събиране на хартиени, картонени и
пластмасови и отпадъци от опаковки;
10 зелени контейнера с обем 1180 л. - за събиране на стъклени отпадъци от
опаковки.
Към настоящият момент, на територията на община Годеч на са създадени площадки за
разделно събиране на зелени отпадъци.
Въпреки развитата система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в смесените битови
отпадъци има количества отпадъци от опаковки, които са рециклируеми и ако бъдат събрани
и предадени за рециклиране, те ще носят финансови средства на общината.

Таблица №19 Информация за количествата разделно събрани отпадъци от
системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, организирана на
територията на община Годеч за периода 01.11.2015 - 31.10.2016 г.
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I
Общо
количе
ство
отпадъ
ци,
Месец извозен
и до
сепари
раща
инстала
ция
тона
м.
ноемвр
1,960
и, 2015
г.
м.
декемвр
0,920
и, 2015
г.
м.
януари, 0,960
2016 г.
м.
февруар
0,920
и, 2016
г.
м. март,
0,960
2016 г.
м.
април,
2,600
2016 г.
м. май,
2,740
2016 г.
м. юни,
2,400
2016 г.
м. юли,
2,600
2016 г.
м.
август,
2,740
2016 г.
м.
септемв
2,600
ри, 2016
г.
м.
октомвр
2,400
и, 2016
г.
ОБЩ О 23,800

II

III

IV

Количе
ство
рецикл
ируеми
Пластмаси 19 12 04
Хартия
отпадъ
19 12 01
ци от
опаков
ки по
матери
РЕТ
HDPE LDPE
али
тона
тона
тона тона
тона

Колич
ества
нерец
иклир
уеми
отпад
ъци
след
сорти
ране
19 12
тона

От
жълти
контей
нери
15 01
06

От
зелени
конте
йнери
15 01
07

тона

тона

0,960

1,000

0,260

0,170

0,045

0,025

0,020 0,000

1,700

0,920

0,000

0,240

0,160

0,040

0,020

0,020 0,000

0,680

0,960

0,000

0,260

0,170

0,045

0,025

0,020 0,000

0,700

0,920

0,000

0,240

0,160

0,040

0,020

0,020 0,000

0,680

0,960

0,000

0,260

0,170

0,045

0,025

0,020 0,000

0,700

2,600

0,000

0,680

0,440

0,120

0,060

0,060 0,000

1,920

2,740

0,000

0,550

0,360

0,100

0,050

0,040 0,000

2,190

2,400

0,000

0,450

0,300

0,080

0,040

0,030 0,000

1,950

2,600

0,000

0,680

0,440

0,120

0,060

0,060 0,000

1,920

2,740

0,000

0,550

0,360

0,100

0,050

0,040 0,000

2,190

2,600

0,000

0,680

0,440

0,120

0,060

0,060 0,000

1,920

2,400

0,000

0,450

0,300

0,080

0,040

0,030 0,000

1,950

22,800

1,000

5,300

3,470

0,935

0,475

0,420 0,000 18,500

Стък
ло 19
12 07

тона

~ 100 ~

Източник: Екоколект АД

Таблица №20 Събрани битови отпадъци, директно предадени за оползотворяване, в. т.ч.
рециклиране от предприятия на територията на Община Годеч през 2015 г.
Количество отпадъци
директно предадени за
оползотворяване, в т.ч.
рециклиране от
предприятия,тона
Хартия
Пластмаса

6,622
3,534

Стъкло

0,00

Метал
Дърво
Д

руги

0,00
0,439
0,065

Г. Община Сливница
Община Сливница има сключен договори с Организацията за оползотворяване
на отпадъци от опаковки „Екоколект “АД.
Таблица 21:Отчетни данни от лицата, извършващи дейности по разделно
събиране на отпадъците от опаковки
Депонирани отпадъци
от
разделното събиране на
месец
отпадъци от опаковки
(тона)

Смесени битови
отпадъци,
депонирани на
регионално депо Костинброд от
Община
Сливница (тона)

Код 19 12 12

Код 20 03 01

м.януари, 2016

1,42
1,40
1,42
1,40
2,88
1,40
1,42

134,76
74,34
173,38
167,04
163,12
123,92
157,04

м. февруари, 2016

1,40

196,66

м. юли, 2015
м. август, 2015
м. септември, 2015
м. октомври,2015
м. ноември,2015
м. декември,2015
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м. март, 2016

м. юни, 2016

1,42
3,48
3,91
3,60

147,64
190,20
118,24
120,40

ОБЩО

25,15

1766,74

м.април,2016
м. май, 2016

. Информация от отчети на ЕКОКОЛЕКТ АД
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Таблица №22 Събрани и сепарирани отпадъци от опаковки от системата за разделно
събиране на ЕКОКОЛЕКТ АД в община Сливница

Месец

м. юли, 2015г.

КОНТЕЙНЕРИ ЗА
РАЗДЕЛНО
СЪБИРАНЕ НА
ОТПАДЪЦИ ОТ
ОПАКОВКИ

1,940

0,520

Зелен контейнер

0,000

0,000

0,00

1,940

0,520

1,42

Жълт контейнер

1,900

0,500

1,40

Зелен контейнер

0,000

0,000

0,00

1,900

0,500

1,40

Жълт контейнер

1,940

0,520

1,42

Зелен контейнер

0,000

0,000

0,00

1,940

0,520

1,42

Жълт контейнер

1,900

0,500

1,40

Зелен контейнер

0,000

0,000

0,00

1,900

0,500

1,40

Жълт контейнер

1,940

0,520

1,42

Зелен контейнер

3,000

1,540

1,46

4,940

2,060

2,88

Жълт контейнер

1,900

0,500

1,40

Зелен контейнер

0,000

0,000

0,00

1,900

0,500

1,40

Жълт контейнер

1,940

0,520

1,42

Зелен контейнер

0,000

0,000

0,00

1,940

0,520

1,42

1,900

0,500

1,40

общо за м. август, 2015г.
м. септември, 2015г.
общо за м. септември,
2015г.
м. октомври, 2015г.
общо за м. октомври,
2015г.
м. ноември, 2015г.
общо за м. ноември, 2015г.
м. декември, 2015г.
общо за м. декември,
2015г.
м. януари, 2016 г.
общо за м. януари,
2016г.
м. февруари, 2016г.

Отпадъци за
депониране от
разделното
събраните
отпадъци от
опаковки от
контейнерите Код

Жълт контейнер

общо за м. юли, 2015г.
м. август, 2015г.

Количество
Количество
събрани отпадъци
отсортирани
от контейнерите за
отпадъци от опаковки
разделно събиране
(тона)
бруто (тона)

Жълт контейнер

1,42
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Зелен контейнер

0,000

0,000

0,00

1,900

0,500

1,40

Жълт контейнер

1,940

0,520

1,42

Зелен контейнер

0,000

0,000

0,00

1,940

0,520

1,42

Жълт контейнер

4,56

1,080

3,48

Зелен контейнер

0
4,560

0,000
1,080

0,00
3,48

Жълт контейнер

4,88

0,970

3,91

Зелен контейнер

0
4,880

0,000
0,970

0,00
3,91

Жълт контейнер

4,420

0,820

3,60

Зелен контейнер

0,000

0,000

0,00

4,420

0,820

3,60

общо за м. февруари,
2016г.
м. март, 2016 г.
общо за м. март, 2016г.
м. април, 2016г.
общо за м. април, 2015г.
м. май, 2016г.
общо за м. май, 2016г.
м. юни, 2016г.
общо за м. юни, 2016г.

Таблица №23 Сепарирани отпадъци от опаковки (по видове) от системата за
разделно събиране на ЕКОКОЛЕКТ АД в община Сливница за периода м. юли, 2015
- м. юни, 2016г.
Рециклируеми
отпадъци от
опаковки

т.

хартия и картон

4,80

пластмаси

2,67

стъкло
ОБЩО

1,54
9,01

Д. Община Драгоман

На територията на общината действа дружество, притежаващо регистрационни
документи за дейности с отпадъци, които събират разделно отпадъчни материали от
генерираните от населението битови отпадъци . Към момента на територията на град
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Драгоман е въведена организирана система за разделно събиране на отпадъците.
Разположени са 20 бр. жълти контейнери за отпадъци от опаковки от хартия,
картон, пластмаса и метал и 10 бр. зелени контейнери за отпадъци от пластмаса. За
периода (11.2014 г. 0 10.2015 г.) по данни на фирмите – изпълнители от контейнерите
са извозени общо 12,54 тона, от които само 3,9 тона представляват реално
рециклируеми отпадъци – хартия, пластмаса и стъкло.

Таблица 24 Количества рециклируеми разделно събрани отпадъци от
опаковки за периода 10.2014 г. – 10.2015 г.
Наименование

Мярка

Месец
11

12

тон

0,260

0,900

тон

0,170

тон

РЕТ

Общо за
2014

Месец

Месец

Месец

Месец

Общо
за 2015

Общо

0,240

2,500

3,900

0,170

0,155

1,625

2,110

0,085

0,090

0,085

0,875

1,130

0,045

0,035

0,045

0,035

0,400

-

0,025

0,030

0,025

0,030

0,275

-

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,200

-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,660

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1,400

0,260

0,240

0,260

0,240

0,260

0,240

0,260

0,240

0,260

0,160

0,485

0,170

0,155

0,170

0,155

0,170

0,155

0,170

0,155

0,090

0,080

0,255

0,090

0,085

0,090

0,085

0,090

0,085

0,090

тон

0,045

0,040

0,120

0,045

0,035

0,045

0,035

0,045

0,035

HDPE (НБ)

тон

0,025

0,020

0,075

0,025

0,030

0,025

0,030

0,025

0,030

LDPE
Метали общо:

тон

0,020

0,020

0,060

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

тон

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Стъкло общо:

тон

0,000

0,660

0,660

0,000

0,000

0,000

0,000

Количество
рециклируеми
отадъци от
опаковски
(Общо)
Хартия общо:
Пластмаси
общо (т. 2.1. т. 2.3.):

Изхождайки от количествата рециклируеми разделно събрани отпадъци, може да
се направи извод, че средното брутно количество рециклируема фракция от
контейнерите за разделно събиране на опаковки е сравнително нисък и респективно
голяма част от тях следва да се изхвърлят в смесения битов отпадък.
Някои причини, на които може да се дължи ниския процент на разделно
събиране на отпадъците са:
•
неудобна за ползване система – месторазположението и броят на
контейнерите може да не отговаря на нужите на населенито;
•
недостатъчна информираност на населението – не са изяснени ползите и
резултатите от разделното изхвърляне на битовия отпадък;
•
липса на стимули, напр. такса смет според количеството изхвърлени
смесени битови отпадъци;
•
населението използва част от отпадъка повторно в домакинството –
пластмасови бутилки за съхранение на различна продукция;
•
населението изгаря част от масово разпространените отпадъци (опаковки
от хартия, картон, пластмаса) включително и биоотпадъци;
Фирмата, извършваща разделно събиране на отпадъци, не еднократно е
констатирала наличие на друг вид отпадък, който не е от описаните в контейнера. Това
от своя страна води до замърсяване на отпадъка и невъзможността същия да бъде
рециклиран.
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На територията на община Драгоман няма данни за друг вид събрани битови
отпадъци, директно предадени за оползотворяване в това число и директно предадени
отпадъци за рециклиране от предприятия, функциониращи на територията на
общината.

Е. Своге
В община Своге е въведено разделно събиране на отпадъците от опаковки.
Общината има сключен договор с организация по оползотворяване - „Екопак България“
АД, която е закупила, разположила и обслужва общо 111 контейнера тип „Бобър” и тип
„Ракла”:
38 бр. сини контейнера, тип ”Бобър” с обем 1.1 куб.м. - за събиране на
хартиени и композитни отпадъци от опаковки;
37 бр. жълти контейнера, тип ”Бобър” с обем 1.1 куб.м. - за събиране на
пластмасови и метални отпадъци от опаковки;
36 бр. зелени контейнера, тип ”Бобър” с обем 1.1 куб.м. - за събиране на
стъклени отпадъци от опаковки.
В населените места на Община Своге контейнерите за разделно събиране са
разположени както следва:
>

с. Владо Тричков

-

3 бр. сини контейнера, тип ”Бобър” с обем 1.1 куб.м.;

-

1бр. син контейнер, тип ”Ракла” с обем 1.1 куб.м.;

-

3бр. жълти контейнера, тип ”Бобър” с обем 1.1 куб.м.;

-

1бр. жълт контейнер, тип ”Ракла” с обем 1.1 куб.м.;

-

4бр. зелени контейнера, тип ”Бобър” с обем 1.1 куб.м.;

>

с. Реброво

-

3 бр. сини контейнера, тип ”Бобър” с обем 1.1 куб.м.;

-

3бр. жълти контейнера, тип ”Бобър” с обем 1.1 куб.м.;

-

3бр. зелени контейнера, тип ”Бобър” с обем 1.1 куб.м.;

^ с. Томпсън
-

3 бр. сини контейнера, тип ”Бобър” с обем 1.1 куб.м.;

-

3бр. жълти контейнера, тип ”Бобър” с обем 1.1 куб.м.;

-

3бр. зелени контейнера, тип ”Бобър” с обем 1.1 куб.м.;

>

гр. Своге
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-

28 бр. сини контейнера, тип ”Бобър” с обем 1.1 куб.м.;

-

27 бр. жълти контейнера, тип ”Бобър” с обем 1.1 куб.м.;

-

26 бр. зелени контейнера, тип ”Бобър” с обем 1.1 куб.м.
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Таблица №25 Сепарирани отпадъци от опаковки (по видове) от системата за разделно
събиране на ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД в община Своге

Месец

КОНТЕЙНЕРИ
ЗА РАЗДЕЛНО
СЪБИРАНЕ НА
ОТПАДЪЦИ ОТ
ОПАКОВКИ
Син контейнер

м. януари, 2015 г.

Жълт контейнер

2,68

0,804

Зелен контейнер

1,81

0,635

Син контейнер

6,99
2,52

2,939
1,512

Жълт контейнер

2,7

0,810

Зелен контейнер

1,8

0,630

7,02

2,952

общо за м. януари, 2015г.
м. февруари, 2015г.
общо за м. февруари,
2015г.

Количество
събрани
Количество
отпадъци от
отсортирани
контейнерите за
отпадъци от опаковки
разделно
(тона)
събиране бруто
(тона)
2,5
1,500
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м. март, 2015 г.

Син контейнер

2,48

1,488

Жълт контейнер

2,66

0,798

Зелен контейнер

1,81

0,634

Син контейнер

6,95
2,5

2,920
1,500

Жълт контейнер

2,64

0,792

Зелен контейнер

1,8

0,630

Син контейнер

6,94
2,54

2,922
1,524

Жълт контейнер

2,65

0,795

Зелен контейнер

1,81

0,640

Син контейнер

7
2,6

2,959
1,560

Жълт контейнер

2,72

0,816

Зелен контейнер

1,8

0,632

Син контейнер

7,12
2,42

3,008
1,452

Жълт контейнер

2,74

0,822

Зелен контейнер

1,82

0,637

Син контейнер

6,98
2,62

2,911
1,598

Жълт контейнер

2,7

0,810

Зелен контейнер

1,81

0,635

7,13

3,043

общо за м. март, 2015г.
м. април, 2015г.
общо за м. април, 2015г.
м. май, 2015г.
общо за м. май, 2015г.
м. юни, 2015г.
общо за м. юни, 2015г.
м. юли, 2015г.
общо за м. юли, 2015г.
м. август, 2015г.
общо за м. август, 2015г.
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м. септември, 2015г.

Син контейнер

2,5

1,514

Жълт контейнер

2,72

0,817

Зелен контейнер

1,8

0,632

7,02

2,963

Син контейнер

2,54

1,534

Жълт контейнер

2,68

0,804

Зелен контейнер

1,81

0,634

7,03

2,972

Син контейнер

2,52

1,529

Жълт контейнер

2,74

0,822

Зелен контейнер
Син контейнер

1,82
7,08
2,58

0,637
2,988
1,560

Жълт контейнер

2,7

0,810

Зелен контейнер

1,8

0,630

7,08

3,000

общо за м. септември,
2015г.
м. октомври, 2015г.
общо за м. октомври,
2015г.
м. ноември, 2015г.
общо за м. ноември, 2015г.
м. декември, 2015г.
общо за м. декември,
2015г.
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Б. Опасни отпадъци
Общините имат нормативен ангажимент за създаване на условия за
екологосъобразно управление на опасните отпадъци от бита, които не попадат в
обхвата на наредбите по отношение управление на масово разпространените отпадъци.
Тези отпадъци включват бои и покрития, градински химикали, вкл. пестициди,
продукти от грижи за домашни любимци, химичните вещества и препарати, използвани
в домакинствата, вкл. дезинфектанти.
Опасните производствени отпадъци

Опасните производствени отпадъци се третират: от причинителя, в собствени
съоръжения съгласно одобрен от компетентните органи проект на производствената
дейност и при изпълнение на чл. 8, ал. 2 от ЗУО и от лицата, на които е дадено
разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО
за съответната дейност.
3.2. АНАЛИЗ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ
Приетите през 2012 г. нов Закон за управление на отпадъците и Наредба за
управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни
материали, регламентират налагането на нови изисквания за: предотвратяването и
ограничаването на замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и ограничаването
на риска за човешкото здраве и околната среда в резултат на третирането и
транспортирането на строителните отпадъци; за създаване на екологосъобразна система
за управление на СО; за влагане на рециклирани строителни материали в
строителството и за управление на образуваните СО в процеса на строителство и
премахване на строежи.
В изпълнение на цитираната по – горе наредба се изисква изготвяне на План за
управление на строителните отпадъци за всеки строеж. Одобрението на плана, за които
се изисква одобрен инвестиционен проект – като част от процедурата за съгласуване и
одобряване на инвестиционни проекти по реда на Глава осма, раздел II от Закона за
устройство на територията става от органа, отговорен за тяхното одобряване.
Одобрението включва проверка на съответствието с целите за рециклиране и
оползотворяване на строителни отпадъци.
В Плановете за управление на строителните отпадъци за строежите е
необходимо да се посочват: начина на събирането им, необходимост от сортиране и
фирми, на които ще се предават отпадъците за последващо третиране, притежаващи
разрешително по чл. 35 на ЗУО. По този начин се очаква, че няма да има
нерегламентирани изхвърляния на строителни отпадъци и ще се оказва по – голям
контрол на дейностите с отпадъците.
Строителните отпадъци на териториите на общините се формират преди всичко
от ремонт и реконструкция на жилищните и някои от обществените сгради. Една част

от тях са класифицирани в 17 група – „Отпадъци от строителство и разрушаване на
сгради” в Наредба № 2 за класификация на отпадъците. Опасните отпадъци
представляват малка част от този поток. Те включват следните материали: азбест,
оловни тръби, бои, лепила, обработено с консерванти дърво, замърсена пръст и
различни материали съдържащи ПХБ. Тези количества са относително малки в
сравнение с цялото количество на потока отпадъци, но е изключително важно да се
вземат специални предпазни мерки за тяхното управление.
Третирането на строителните отпадъци е един нов и голям ангажимент, както
към Общините, като Възложители на строително-монтажни работи, така и за
физическите и юридически лица, извършващи дейности с такива отпадъци.
Необходимо е въвеждане в общинските нормативни актове ясни текстове относно
нормативните задължения на кандидатите за издаване на строително разрешение.
В случаите, когато кмета на община
работи, с изключение на текущи ремонти,
следва да изготви план за управление на
изискванията към плана са определят в
отпадъци.

е възложител на строителни и монтажни
и възложител на премахване на строежи,
строителните отпадъци. Съдържанието и
Наредба за управление на строителните

При възлагане на обществени поръчки от кмета на община за проектиране и
изпълнение на строежи, с изключение на премахване на строежи, в условията за избор
на изпълнител и в договорите за възлагане се включват задължения към изпълнителите
за влагане на рециклирани строителни материали.
За обекти, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект, плановете за
управление на строителни отпадъци се одобряват от кмета на община или
оправомощено от него длъжностно лице, на чиято територия се реализира проектът.
Изпълнението на плана за управление на строителни отпадъци и състоянието на
строежите, за които не се упражнява строителен надзор, се установяват с отчет до
кмета на общината, в който се описва изпълнението на целите за оползотворяване и
рециклиране на строителни отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни
материали при реализацията на проекта, като се прилагат и копия на първични
счетоводни документи, доказващи предаването на отпадъците на лица, притежаващи
разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци.
Разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране на
строителни отпадъци, получени в резултат на принудителното премахване на строеж,
са за сметка на извършителя на незаконния строеж или на собственика на сградата или
съоръжението.
Информацията за строителните отпадъци в РСУО Костинброд е основана на
количествата отпадъци, предадени за депониране на Регионално депо за неопасни и
инертни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и
Драгоман, землището на с. Богьовци, м.Гоняреви падини.
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Данните показват, че през 2015 г. и 2016 г. има декларирани от оператора на
депото по-голямо количество оползотворени отпадъци, отколкото депонирани
отпадъци.
Изпълнителите на строителни и ремонтни дейности, не винаги доставят
отпадъците на съответното депо, а се случва да ги изхвърлят на нерегламентирани
места сред природата.
Налице е изоставане на процеса по осигуряване на площадки, които общините
трябва да осигурят съгласно ЗУО, на които домакинствата и фирмите могат да оставят
разделно събраните ОСР в малки количества от ремонтна дейност, което често е една
от причините тези отпадъци да се изхвърлят в контейнерите за смесени битови
отпадъци или до тях и съответно да запълват депото за битови отпадъци и замърсяват
уличните пространства.
Общините от РСУО Костинброд стриктно следят за спазване на разпоредбите на
НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани
строителни материали. При започване на СМР и/или премахване на строеж на
територията на съответната общината, от Възложителите ще се изисква План за
управление на СО, без който няма да се издават съответните документи по реда на ЗУТ
за разрешаване на строителните дейности.
Изводите, които могат да се направят от този анализ са, че е въведена изцяло
нова нормативна уредба в областта на управлението на строителните отпадъци за
изпълнението на която са необходими големи средства и по – дълъг период от време за
изпълнение.
Към момента изискванията по отношение на третирането на строителните
отпадъци почти не се спазват, поради липсващата инфраструктура за това. Общините
нямат собствени финансови средства за предприемане на такава стъпка, а разчитат
единствено на привличането на частна инвестиция. Това усложнява допълнително
процеса на прилагане на нормативната уредба на местно ниво.

3.3. УТАЙКИ ОТ ПСОВ
Управлението на получените утайки, в резултат от пречистването на отпадните
води в Общините е национален проблем, за който те първа навлиза законодателство за
тяхното управление.
Количеството на генерираните утайки се увеличава с всяка изминала година, а
единствения към момента метод за тяхното третиране е депонирането. В резултат на
това се наблюдава тенденция към бързо запълване на депата за отпадъци, което е
нецелесъобразно, като се има предвид, че голяма част от утайките могат да се
оползотворяват.
Съгласно издадената Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от
пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието се дават конкретни
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насоки за третирането на утайките, като почвен подобрител в земеделските земи и/или
за рекултивация на нарушени терени, като се определят и параметрите на които трябва
да отговарят получените утайки.
В Проекта на Националния стратегически план за управление на утайките от
градските пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на Република
България за периода 2014 – 2020 г. се предоставят възможности и насоки за третиране
на утайките чрез: оползотворяване върху земеделски площи; оползотворяване при
рекултивация на нарушени терени и депа; енергийно оползотворяване; обезвреждане на
утайки чрез депониране; компостиране.
В съответствие с принципа „Замърсителят плаща”, управлението на утайките
от градските пречиствателни станции за отпадъчни води е задължение на притежателя
им.
На територията на Региона има изградена пречиствателна станция за отпадъчни
води в Община Костинброд, финансирана с реализацията на проект „Интегриран
проект за изграждане на ПСОВ - гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на
канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд“.
По проекта е изградена и въведена в експлоатация нова пречиствателна станция
за отпадъчни води, към която са свързани над 10 000 жители. Доизградени и
модернизирани са канализационната и водопреносна мрежи на Костинброд, с което е
подобрено качеството на ВиК услугите за жителите на града.
Изграждането на пречиствателни станции следва да бъде приоритетна задача за
всяка от общините в Региона. Отпадъците от утайки от ГПСОВ може да се третират в
съоръжение за оползотворяване на биоразградими отпадъци.
3.4. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ АНАЛИЗА НА ОТПАДЪЦИТЕ
Съгласно направеният анализ на отпадъците могат да се направят следните
изводи:
Общините са организирали разделното събиране на по – големите
потоци отпадъци на територията си. Организирали са самостоятелно
и/или чрез сътрудничество с организации по оползотворяване различни
системи за събиране на отпадъците. Също така съумяват да внедряват
новите изисквания на законодателството към своите дейности.
Все още липсват инфраструктури на териториите им за третиране на
растителни и биоразградими отпадъци. Въпреки предприетите мерки е
необходимо същите да бъдат изградени – чрез собствени средства, чрез
привличане на частни инвестиции, чрез участие в различни програми за
безвъзмездно финансиране и др.
На териториите на общините няма изградена инсталация за
предварително третиране на отпадъци /сепариране/.
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Необходимо е внедряване на система за разделно събиране на
растителните и биоразградимите отпадъци на територията на
Общините. Препоръчително е това да става плавно и с активни
информационни кампании с цел подготовка на населението с нея.
Необходимо е предприемане
строителните отпадъците.

на

действия

по

третирането

на

Трябва да се вземе решение за изграждането на площадка за временно
съхранение на строителни отпадъци.
Към момента утайките от ПСОВ са в малко количество и изграждане на
инфраструктура за третирането им би било нецелесъобразно.
Препоръчително е да се търси вариант за друго оползотворяване, което да е
икономически целесъобразно.
С оглед на гореизложените мерки и действия, за достигане цялостното
изпълнение на законодателството се препоръчва:
 Обхващане на възможно най-голям поток от образуваните отпадъци на
територията на Общината;
 Предварително третиране на голяма част от количество, образуван
отпадък, преди депонирането му;
 Въвеждане на ефикасна и удобна за гражданите система за разделно
събиране на различните потоци отпадъци;
 Стриктно спазване на изискванията на законодателството;
 Въвеждане на ясни правила и мерки за достигане на заложените
изисквания по отношение на строителните отпадъци.

4.
ИНФРАСТРУКТУРА
ОТПАДЪЦИТЕ

ЗА

УПРАВЛЕНИЕ

НА

Събирането и транспортирането на битовите отпадъци е отговорност на
общините. Предоставянето на услугите по събиране и транспортиране на битовите
отпадъци е отговорност на кметовете на общини. За изпълнение на задълженията си
кметовете на общини сключват договори със специализирани фирми, които извършват
дейностите, след провеждането на тръжни процедури по Закона за обществените
поръчки или Закона за концесиите.
Във всички общини от проектния регион има организирана система за събиране
и транспортиране на общинския отпадък. Съгласно разпоредбите на чл. 19, ал.2 от
Закона за управление на отпадъците, кметът на общината осигурява условия при които
всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица, на които е предоставено
право да извършват дейности по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване
или обезвреждане.
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4.1. Събиране и транспортиране на отпадъци
Системите за събиране и транспортиране на смесените битови отпадъци на
територията на общините от РСУО с регион Костинброд, включват следните дейности
по третиране на битовите отпадъци:
събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
поддържане и експлоатация на регионалното депо за ТБО;
лятно и зимно почистване на улици, тротоари и други обществени терени.
Границите на районите, в които се организира събирането и сметоизвозването на
битовите отпадъци, честотата и реда на тяхното събиране и сметоизвозване, както и
местата, до които се извозват, се определят със заповед на кмета на съответната
община.
Към 31.12.2016 г. 100 % от населението на регион Костинброд е обхванато от
системата за събиране и сметоизвозване. Всяка община от регион Костинброд сама
избира формата за управление на отпадъците, третирането на отпадъците и/или
експлоатацията на депото. В отделните общини услугите се предоставят както следва:
Община Костинброд - На територията на Община Костинброд има
организирано събиране и транспортиране на битовите отпадъци, в която е
обхванато 100% от населението. Събирането и транспортирането на отпадъците се
извършва от фирма БКС „Хр.Нанев“ ЕООД, като периодичността на обслужване е
различна в зависимост от обема на използваните съдове, летен/зимен период и
населеното място.
Община Божурище - Организирано е сметосъбиране на битовия отпадък за
всички населени места на общината, с изключение на с. Мала Раковица, тъй като в него
няма постоянно живеещи. До края на 2014 година Община Божурище се обслужва от
фирма „Любекс“ ЕООД, съгласно сключен през концесионен договор от 08.07.1999 г.
От 24.01.2015 година община Божурище се обслужва от фирма „Евроимпекс“ ООД по
договор съгласно Закона за обществените поръчки. Ползваните транспортни средства
са 2-осни вариопреси. Събирането на битовите отпадъци в селищата на община
Божурище се извършва в различни съдове - кофи тип „Мева”, контейнери тип „Бобър”
и контейнери с вместимост 4 куб.м съдове, посочени по брой и тип в табличен вид.
Община Годеч - Към Община Годеч е създадено Звено ,,Чистота и озеленяване”
с Решение № 133 от Протокол № 12 от 16.12.2008 г. от заседание на Общински съвет –
Годеч, което извършва дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване. По данни на
общинска администрация от 2016 г. общия брой на контейнерите тип „Бобър” в
системата за сметосъбиране е 476 броя с общ обем 1100 литра, от които 173 броя в
селата на Община Годеч. В гр.Годеч са разположени 1000 бр. контейнери тип „Мева“ (с
обем 110 л.). Обслужването на контейнерите се извършва с два броя сметосъбиращи
автомобили.
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Община Сливница
Събирането на битовите отпадъци в Община Сливница се осъществява от
Общинското предприятие „Чистота“ към Община Сливница. Отпадъците се събират в
контейнери тип „Бобър“ (с обем 1100 л.), контейнери тип „Мева“ (110л.) и контейнери
с обем 4 куб.м. За събиране на отпадъците се използват два броя камиони тип
„Вариопреса“ – „Мерцедес“ – 1 бр. и „Рено“ – 1 бр., и контейнеровози ГАЗ-53 – 2 бр.
Община Драгоман
В системата на сметосъбиране и сметоизвозване са включени всички населени
места в общината. Сметоизвозването се извършва със специализиран транспорт по
график. При пролетното и есенно почистване и на едрогабаритни отпадъци
сметоизвозването се извършва по-често и при необходимост. Дейностите по
сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на община
Драгоман се изпълняват от звено “Чистота” към общинската администрация. Общината
разполага със сметосъбиращ автомобил „Мерцедес“, както и с 290 бр. контейнери тип
„Бобър с вместимост 1100 л. и 2 бр. контейнера с вместимост 4м3, разположени в с.
Чепърлянци, с. Беренде и с. Несла – „Найденкина махала”. Понастоящем битов отпадък
се събира в гр. Драгоман и още 28 населени места съгласно Заповед РД-15521/12.11.2013г. В системата на сметосъбиране е обхванато 99,9% от населението на
общината. Не се извършва сметосъбиране и сметоизвозване в следните населени места:
с. Долна Невля, с. Дреатин, с. Долно Ново село, с. Липинци, и с. Неделище.
Община Своге
Специализираните автомобили за събиране и транспортиране на отпадъците са 4
броя марка Мерцедес (2 бр. сметосъбиращи и 2 бр. контейнеровози), МАН – 1бр. и
ИВЕКО – 1 бр. Услугата по събиране на отпадъците и транспортиране им до
регионалното депо с. Богьовци, община Костинброд се извършва от фирма
„Евроимпекс” ООД.
На територията на разглежданите общини е организирана система за разделно
събиране на отпадъци от опаковки, чрез сключени договори с Организации по
оползотворяване, както следва:
•
Организацията за оползотворяване на отпадъци от опаковки „Екоколект
“АД – Общините: Годеч, Драгоман, Сливница
•
Организацията за оползотворяване на отпадъци от опаковки „Екобулпак“
АД – Общините: Божурище, Костинброд,
•
Организацията за оползотворяване на отпадъци от опаковки „Екопак
България“ АД – Община Своге
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4.2. Третиране на отпадъците
4.2.1. ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Съгласно чл. 38, ал. 1 от Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци на депата се приемат
предварително третирани отпадъци. В съответствие с дефиницията „замърсителят
плаща” разходите по предварителното третиране се извършват от лицата, при чиято
дейност се образуват.
Предварителното третиране на смесените битови отпадъци, образувани от
домакинствата е отговорност на Общинска администрация, тъй като населението
заплаща за тях „такса битови отпадъци”. Отговорността за третиране на останалите
отпадъци, образувани извън организираната система по сметосъбиране и
сметоизвозване е на причинителите и притежателите им.
Съгласно § 1 от горе цитираната Наредба № 6 „Предварително третиране“ са
всички физични, термични, химични или биологични процеси, включително
сортирането, които променят характеристиките на отпадъците с цел да се намали
обемът им или опасните им свойства, за да се улесни по – нататъшното им третиране
или да се повиши оползотворяемостта им.
Предварителното третиране има за цел отделяне на оползотворими компоненти
от общия поток на отпадъците преди окончателното им депониране или подготовка за
оползотворяването им. Чрез сепарирането обемът на отпадъците за депониране се
намалява значително, с което се удължава експлоатационния срок на депата.
Таблица № 26Рециклирани битови отпадъци - кг/ж/г
2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.3

Средно за ЕС – 27

122

125

129

132

България

119

136

122

103

С оглед предприетите мерки от страна на общинските администрации за
третиране на отпадъците, бъдещите количествата, които ще постъпват на депото през
годините ще намаляват, с което се цели и постигането на Регионалните целите за
намаляване депонирането на отпадъците. Но тази мярка е крайно недостатъчна за
изпълнение на целите за рециклиране и ограничаване на количествата на депонираните
отпадъци.
За достигане на заложените проценти в Закона за управление на отпадъците е
необходимо предприемане най – малко на следните мерки:

3

Източник: Евростат
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 Поетапно увеличаване на системата от цветни контейнери за разделно
събиране на отпадъците от опаковки;
 Третиране на всички отпадъци от населените места на територията на
общините от РСУО Костинброд , преди тяхното депониране;
 Създаване на система за разделно събиране на растителни и
биоразградими отпадъци от териториите за обществено ползване,
паркове, градини, ресторанти, заведения за бързо хранене и др.;
 Създаване на системи за компостиране на растителни и биоразградими
отпадъци;
 Създаване на системи и организиране на кампании за разделно събиране
на опасни отпадъци от потока битови отпадъци /вкл. батерии,
акумулатори, електрическо и електронно оборудване, газоразрядни
лампи, отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от бои, лакове и др./
 Създаване на системи за разделно събиране, третиране, оползотворяване
и рециклиране на строителни отпадъци.
За изпълнение на гореописаните мерки, със Закона за управление на отпадъците
са въведени отчисления за депониране на отпадъци на Регионалните депа, както и
такива за след експлоатационните им грижи. Отчисленията за депониране на
отпадъците целят ограничаването количеството на депонираните отпадъци и насочване
на местните администрации към търсене на други методи за тяхното третиране, според
определената йерархия за третиране на отпадъците. Тъй като сумите, които се
начисляват са за тон депониран отпадък и нарастват всяка година е наложително
приоритетно да се търсят варианти за изграждане на съоръжения за третиране на
различните потоци отпадъци, както и на системи за тяхното разделно събиране.
Съгласно целите в Закона за управление на отпадъците :
1. Най – късно до 2020 г. трябва да се ограничат количествата на
депонираните биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество
на отпадъците;
2. Най – късно до 2020 г. – подготовка за повторна употреба и рециклиране на
отпадъчни материали, включващи хартия, картон, метал, пластмаса и стъкло от
домакинствата и подобни отпадъци от други източници на не по – малко от 50 на
сто от общото тегло на тези отпадъци;
Изпълнението на целите се постига, чрез предприемане на определени мерки за
поетапното им изпълнение.
За изпълнението на целта за ограничаване на количествата депонирани
биоразградими отпадъци е необходимо предприемане на следните действия:
 Изграждане на съоръжение/инсталация за третиране на биоразградими
отпадъци.
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 Изграждане на система за разделно събиране на растителни и
биоразградими отпадъци от паркове, градини, територии за обществено
ползване, домакинства, поддръжка на зелени площи и др.
 Създаване на организация по събирането на отпадъците и ясна отчетност
на количествата и видовете събрани отпадъци.
За изпълнение на целите трябва да има изготвени графици за събиране на
отпадъците от градините, парковете, ресторантите, домакинствата и др. Предвид
характера на отпадъка трябва да се има предвид , че той не може да се съхранява както
смесените отпадъци и неговата честота на събиране и извозване трябва да бъде поне на
2 – 3 дена. При събирането трябва да се води ясна отчетност на събраните количества
биоразградими отпадъци по видове и кодове, съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за
класификация на отпадъците, трябва да се отчитат количествата на предадените от
гражданите и фирмите отпадъци, както и количествата на образувания материал след
неговото третиране.
Съвкупността от всички тези мероприятия и мерки ще доведе до изграждане на
една ефикасна система за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците. Чрез
поетапното постигане и прилагане ще се изпълнят задълженията на общините
Сливница и Драгоман за разделното събиране на отпадъците, ще намалеят
количествата на депонираните биоотпадъци на Регионалното депо, вследствие на което
и таксите за депониране на отпадъците ще намаляват.
За постигането на заложените цели за подготовка за повторна употреба и
рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия, картон, метал, пластмаса и
стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници е необходимо
разширяване на съществуващите системи за разделно събиране на отпадъците и
третиране на отпадъците, преди тяхното депониране.
За целта, общините от РСУО Костинброд са започнали да предприемат мерки
съвместно с организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Организациите
са дългогодишен партньор на общините за постигане на резултатност относно
разделното събиране на отпадъците. От самото изграждане на системата, целите на
двете страни са насочени към по – висока резултатност и информираност на
гражданите.
В общините от РСУО Костинброд има изградена ефективна двуцветна система,
състояща се от жълти контейнери – за събиране на хартия, картон, пластмаса и метал и
зелени контейнери – за събиране на стъклени опаковки. За достигане на Националните
цели за разделно събиране на отпадъци и обхващане на по – голям процент население,
целите на администрациите са насочени към поетапно увеличаване на населените
места, обхванати от системите за разделно събиране.
Друга мярка е третирането на отпадъците, преди тяхното депониране, което
може да стане, чрез сепариране. Сепарирането е известен и работещ метод, който е по –
лесно осъществим, като при него отпадъците се разделят ръчно или механично по
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компоненти и от общият поток битов отпадък се извличат оползотворимите и
рециклируеми отпадъци. Останалите след сепарирането отпадъци, които не могат да
бъдат използвани се депонират на депо за неопасни отпадъци и/или в съоръжения за
термично третиране.
И тук, както и при предната цел е много важна комуникацията със жителите на
общините от РСУО Костинброд, като те трябва да разберат ясно отговорностите си.
Необходимо е непрекъсната информираност и отговорност за разделното събиране на
отпадъците.
Домакинствата трябва ефективно да започнат разделянето на отпадъците и
ползването на цветните контейнери, за да не се налага съответната община да прави
разход за сепариране на отпадъците, а да насочи тези средства към подобряване на
системите и изграждане на съоръжения за третиране на различните видове отпадъци.
4.2.1. ДЕПОНИРАНЕ. РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ
Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците, Общините,
включени във всеки от регионите, определени с Националната програма за управление
на дейностите по отпадъците (НПУДО 2009 – 2013 г.), създават регионална система за
управление на отпадъците, състояща се от Регионално депо и/или други съоръжения за
третиране на отпадъци.
Целта на сдружението е взаимно подпомагане между Общините при третирането
и обезвреждането на отпадъците им. Чрез използването в един регион на едно общо
депо от участващите в региона общини се цели намаляване на разходите по
експлоатацията на съществуващите депа и намаляване на вредното им въздействие
върху компонентите на околната среда. Също така насоките на екологичното
законодателство са постепенно преминаване към други методи за третиране на
отпадъците, освен депониране. За целта са създадени Регионалните сдружения, с които,
чрез общи финансови ресурси да се търси най – икономичния и екологичен начин
третирането на отпадъците.
Във връзка с определянето на депото за Регионално и новото екологично
законодателство е необходимо същото да се разшири и модернизира, за да покрива
минималните изисквания на Директива 1999/31/ЕО за депониране на отпадъците и да
допринася за създаването на ефективна самоиздържаща се система за управление на
отпадъците.
Регионалното депо за неопасни и инертни отпадъци е въведено в експлоатация в
началото на 2012 г. и към настоящият момент обслужва населението на общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман.
Адрес по местонахождение на инсталацията:
Землище на с. Богьовци, ЕКАТТЕ 4813, местност „Гоняреви падини"
•

Регистрационен № на КР: КР №399 - НО/2011 г.

•

Дата на подписване на КР: 27.10.2011 година
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•

Дата на влизане в сила на КР: 24.11.2011 година

•

Оператор на инсталацията: „КОСТИНБРОД ЕКО" АД

Към момента на влизане в експлоатация на депото и през 2015 година, то
разполага с:
1. – обща инфраструктура - приемна зона с бариера, административна сграда,
КПП с електронна везна и контрол на радиоактивност, гараж, напорен
водоснабдителен и
противопожарен резервоар, автомивка, локално
пречиствателно съоръжение за канализационни води
2. – Клетка 1, съставена от клетки 1.1 и 1.2 за депониране на неопасни отпадъци
3. – Клетка 6 за депониране на специфични кодове строителни отпадъци, които
съгласно Наредба 8, не могат да се депонират съвместно с битовите отпадъци
4. – Клетка 7 за депониране на инертни отпадъци
Дейностите с отпадъци, които се извършват в инсталацията са:
- обезвреждане на отпадъци (депониране в специално проектирани клетки за
неопасни, инертни и опасни отпадъци – операция с код D5);
- оползотворяване на отпадъци – почва и камъни, изкопани земни маси, смеси от
бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, бетон, тухли,
керемиди, фаянсови и керамични плочки, смесени отпадъци от строителство,
образувани и приети на площадката за изграждане на газови кладенци, покриващите
слоеве, временните пътища и рампи за достъп, за запръстяване и рекултивация на
клетки за неопасни отпадъци – операция с код R10;
- съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по
оползотворяване от букви "а" - "м" на §1, т.17 от ЗУО, освен временното съхраняване
до събирането им от мястото на образуване – операция с код R13;
- временно съхраняване на отпадъци, образувани пряко при производствената
дейност на инсталацията – флуоресцентни тръби 20 01 21*, оловни акумулаторни
батерии 16 06 01 *, нехлорирани отработени масла 13 01 10*, други моторни, смазочни
и масла за зъбни предавки 13 02 08*, абсорбенти, филтърни материали 15 02 02 *,
излезли от употреба гуми 16 01 03, почва и камъни 17 05 04, изкопани земни маси 17 05
06 ; отпадъци образувани по време на строителството на регионалното депо, съобразно
условията на комплексното разрешително.
Експлоатацията / запълването с отпадъци / на депото започва от построените
клетки № 6, № 7 и клетка № 1, като за 2015 година са депонирани единствено отпадъци
в
клетка
№ 1. Определени са и се ползват депа за временно съхранение на земни маси, които се
ползват за запръстяване и за хумус за бъдещата рекултивация на отработените клетки.
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Таблица № 27 Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите
№

Инсталация

Част
регионално
Костинброд,
включваща

от
депо

Позиция
на
дейността по
приложение №
4 от ЗООС

Капацитет по КР

5.4

152,3

83,72

143.3

83,72

9

0

Клетка 1-1

Количество депонирани
отпадъци
за
една
календарна година

[t / 24 h]

[t / 24/ h]

Клетка 2-1
Клетка
6
за
неопасни отпадъци

Регионално сдружение на общините за управление на отпадъците Костинброд е
учредено на 30.08.2010 г. Обхватът на регионалното сдружение включва общините:
Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман.
По закон председателят на регионалното сдружение се избира измежду
кметовете на участващите в сдружението общини за срок, съвпадащ с мандата му на
кмет. По предложение на областния управител за председател на сдружението е избран
кметът на най – голямата община в областта и община, на чиято територия се намира
Регионалното депо за отпадъци.
Със въвеждането на системата за разделно събиране на отпадъците от опаковки
се наблюдава тенденция към намаляване на количествата депонирани отпадъци на
Регионалното депо.
Практиката показва, че организирането на различни кампании води до
увеличаване на отговорността на жителите на Общините към опазването на околната
среда. Популяризирането на разделното събиране от администрацията е насочено и към
подрастващите, като целта е създаване на ранно екологично съзнание в тях и създаване
на чувство за отговорност към заобикалящата ни среда.
4.2. ТЕРМИЧНО ТРЕТИРАНЕ
На територията на общините Костинброд, Божурище и Годеч няма изградени
съоръжения и/или инсталации за термично третиране на отпадъците, като Общините,
включени в Регионалното сдружение за управление на отпадъците Костинброд не
обмислят такъв вариант поради големите инвестиции, необходими за изграждането на
такова съоръжение.
4.2.3. БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ
Биологичното третиране е основния алтернативен на депонирането метод за
третиране на биоразградими отпадъци. Към настоящия момент биоразградимите
отпадъци, образувани на територията на общините Костинброд, Божурище и Годеч не
се събират разделно. Общините не са въвели системи за домашно компостиране.

~ 123 ~

В съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и
Наредбата за третиране на биоотпадъците, общините Костинброд, Божурище и Годеч
са започнали подготовка за изграждане на площадка за компостиране на растителни и
биоразградими отпадъци.
Компостирането е форма на рециклиране, при която биоотпадъка се превръща в
компост и чрез него може отново да се включи в естествения кръговрат на веществата,
влизайки в изграждането на живата материя.
Процесът на компостиране включва следните основни оперативни стъпки:
 Приемане и временно съхранение на свежите входящи материали
(биоотпадъци);
 Приготвяне и смесване на биоотпадъците за компостиране, включително
раздробяване на обемистите отпадъци от паркове и градини;
 Компостиране на редове на открито с принудителна аерация, с регулярно
обръщане и смесване с помоща на машина за обръщане;
 Интензивна фаза с „висока температура“ с принудителна аерация и
редовно поливане на инфилтрат и дъждовна вода, събрана от
асфалтираната зона на съоръжението;
 Фаза на зареене (45°С – 55°С), без принудителна аерация и с редовно
поливане главно с дъждовна вода, събрана от асфалтирананта зона;
 Мониторинг на температурата и документиране на процеса на
хигиенизиране в съответствие с Наредба за третиране на биоотпадъците,
приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г. и контрол на системата за
принудително аериране;
 Пресяване на зрелия компост до получаване на готов продукт;
 Складиране на готовия продукт преди употреба или маркетинг.
Извършените анализи при изготвянето на НПУО показват, че 72 % от
генерираните битови отпадъци се депонират, като с най-голям дял, над 50 % от тях, са
биоразградимите отпадъци. Според големината на населените места морфологията на
биоразградимите отпадъци е различна и включва градински и зелени отпадъци,
хранителни отпадъци, дървесни и други.
Въвеждането в експлоатация на компостиращи инсталации за разделно събрани
зелени и/или биоразградими битови отпадъци ще доведе до намаляване на
количествата на депонираните биоразградими битови отпадъци, както и до поефективно използване на отпадъците като ресурс.
Чрез изграждане на компостиращи инсталации ще се подпомогне постигането на
националните цели, заложени в българската нормативна уредба и в НПУО 2014-2020 г.,
за ограничаване количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 2020 г. до
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35% от общото количество на същите отпадъци, образувани към 1995 г., и за
увеличаване до края на 2020 г. на дела разделно събрани и оползотворени битови
биоотпадъци на ниво регион до не по-малко от 50 % от количеството на битовите
биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.
Съгласно Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците и третиране на
биоразградимите отпадъци, кметовете на общини трябва да осигурят разделно
събиране и оползотворяване на цялото количество образувани зелени отпадъци от
поддържането на обществени площи, паркове и градини на територията на съответната
община.
Количества зелени отпадъци, които ще се оползотворяват в бъдещите
инсталации за компостиране са представени в следващата таблица.
Таблица № 28: Количества зелени и биоразградими отпадъци, които ще се
оползотворяват в бъдещите компостиращи инсталации:
Централизиран подход
Община, на чиято
територия ще се
изгради инсталацията

Община Костинброд

Капацитет на
инсталацията
(тонове)

9 988

Децентрализиран подход
Община, на чиято
територия ще се
изгради инсталацията

Капацитет на
инсталацията
(тонове)

Общини Костинброд,
Годеч и Божурище

5 078

Общини Сливница и
Драгоман

2 801

Община Своге

2 109

Източник: Морфологични анализи на общините от РСУО Костинброд

4.2.5. МЕХАНО-БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ
Механо-биологичното третиране е процес, при който смесените битови
отпадъци преминават през различни процеси на третиране. Първоначално потока
отпадък минава през сепарация, т.е отделяне на опасни и едрогабаритни отпадъци, след
това минава на механично третиране с цел получаване на енергия и накрая биологично
третиране с цел получаване на компост.
В Националния план за управление на отпадъците механо-биологичното
третиране не е включено като опция за финансиране от държавния бюджет и/или от
оперативните програми, като се разчита предимно на публично-частното партньорство.
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4.3. АЛТЕРНАТИВИ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Съществуват няколко варианта за третиране на битовите отпадъци в страната.
Първият вариант е най – разпространеният в страната – депониране. Чрез
депонирането отпадъците се обезвреждат, чрез натрупване върху определена площ и
периодично се запръстяват със земни маси. Слабите страни на депонирането са, че при
него няма възможност за възстановяване на ресурси, при разлагането на отпадъците се
отделя парниковия газ метан, който е много по – силен от въглеродния диоксид, крият
сериозен риск от замърсяване на почвите и водите, ако не са правилно изградени и
поддържани и при този метод отпадъците не се унищожават напълно, а изискват и по –
нататъшни мерки за контрол. Депонирането е последно в йерархията за управление на
отпадъците и то трябва да остане като последен вариант след предприемане на другите
мерки и дейности в йерархията.
За предотвратяване на неблагоприятните въздействия от дейността по
депонирането на отпадъците в националното и европейското законодателство са
наложени изисквания за търсене на други средства и методи за обезвреждане на
отпадъците.
Вторият вариант е механо-биологичното третиране /МБТ/. Тази метод на
третиране на отпадъците е комбинация от няколко вида дейности, а именно:
 сепариране на отпадъците с цел отделяне на опасни и габаритни
компоненти;
 механично третиране на отпадъците с цел производство на твърди горива,
получени от отпадъци (RDF);
 биологично третиране на отпадъците, с цел стабилизирането им и
получаване на компост;
Третият вариант за третиране на отпадъците са термичните методи, при които
има възможност за оползотворяване на получената енергия. Прилаганите термични
методи са:
 Инсинериране;
 Пиролиза и газификация;
 Комбинирани термични процеси;
 Плазмени методи.
Съществуват различни инсталации и технологии за термично третиране на
отпадъците, като най – общо при тях постъпващият отпадък се изгаря при
контролирани условия, вследствие на което се получава биогаз, подходящ в зависимост
от технологията за отопление, за твърдо и течно гориво и др.
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Предимство при този метод, е че почти цялото количество на постъпващия
отпадък се изгаря, вследствие на което остатъчното количество оставащо за депониране
е минимално.
Недостатъците на този метод се изразяват в това, че не се отделят отпадъците и
на термично третиране се подлагат и тези, които биха могли да се оползотворят, чрез
други методи.
Средствата за изграждане на съоръжения/инсталации за третиране на отпадъци
са изключително големи и предвиждат третиране на по – голямо количество отпадъци,
което съответните общини не могат да осигурят. От друга страна стои факта, че само
първоначалната инвестиция е голяма, а експлоатационните разходи са много по – ниски
отколкото при депонирането, като съществува и голяма възможност за възвращаемост
на разходите, вследствие на извлечените рециклируеми компоненти от обработката на
отпадъка. Обратното при депонирането, първоначалната инвестиция е по – ниска,
докато експлоатационните и след експлоатационните разходи са големи и се
увеличават всяка година, като липсва възвращаемост на средствата.
От всички гореизброени методи на третиране на отпадъците, най – приемлив от
икономическа гледна точка за съвместното партньорство на общините от регион
Костинброд, е депонирането на отпадъците на депо, тъй като Региона, в който попадат
общините, съгласно Националната програма за управление на дейностите по
отпадъците /НПУДО/ е малък.
От друга страна депонирането е последно в йерархията за управление на
отпадъците и то трябва да остане като последен вариант след предприемане на другите
мерки и дейности в йерархията.
Междувременно с това общините от регион Костинброд, изпълняват
задълженията си по ЗУО, чрез предприемането на мерки още от най – ранни етапи.

4.4. ДРУГИ МЕТОДИ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ/ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ
На този етап други методи на третиране на отпадъците в Република България не
са известни освен по – горе изброените.
Община Костинброд, община Божурище и община Годеч не предвиждат
внедряване на други технологии, тъй като първо е необходимо да доразвият
съществуващите и планираните методи и технологии.

5. ДЕПОНИРАНЕ
По своята същност ,,депониране на отпадъци“ е метод, при който не
предвижда последващо третиране на отпадъците и представлява складиране
отпадъци за срок по дълъг от три години – за отпадъци, предназначени
оползотворяване и една година – за отпадъци, предназначени за обезвреждане,

се
на
за
по
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начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и не вреди на околната
среда.
Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците, Общините,
включени във всеки от регионите, определени с Националната програма за управление
на дейностите по отпадъците (НПУДО 2009-2013г), създават регионална система за
управление на отпадъците, състояща се от Регионално депо и/или други съоръжения за
третиране на отпадъци. За целта са създадени Регионалните сдружения, с които, чрез
общи финансови ресурси да се търси най-икономичния и екологичен начин за
третиране на отпадъците.
Целта на сдружението е взаимно подпомагане между Общините при третирането
и обезвреждането на отпадъците им. Чрез използването в един регион на едно общо
депо от участващите в региона Общини, се цели намаляване на разходите по
експлоатацията на съществуващите депа и намаляване на вредното им въздействие
върху компонентите на околната среда. Също така насоките на екологичното
законодателство са постепенно преминаване към други методи за третиране на
отпадъците, освен депониране. Към момента единствения начин за обезвреждане на
битовите отпадъци от територията на общините Костинброд, Божурище и Годеч е
депониране.

6. ТАРИФИ
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 за управление на отпадъците има три нива, според различните
потребители: домакинства, индустрия, администрация и търговия. Таксата се определя
в годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет въз основа на
одобрена план-сметка за всяка дейност. Изискванията за определянето на таксата се
съдържат в чл. 66 от ЗМДТ, който гласи: „Таксата се определя в годишен размер за
всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план
сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:
 осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци –
контейнери, кофи и други;
 събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
 проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци;
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 почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
Съгласно разпоредбите на чл. 67 от ЗМДТ, размерът на ТБО се определя в
левове според количеството на битовите отпадъци. Когато не може да се установи
количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата се определя в левове на
ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет.
Масова практика е таксата за битови отпадъци да се определя върху данъчната
оценка на недвижимите имоти на физическите лица и върху отчетната стойност на
недвижимите имоти на юридическите лица.
В Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услугите на територията на общините от регион Костинброд е указан редът за
заплащане на такса „Битови отпадъци”, както и дейностите, които покрива.
В голяма част събраната сума от таксите не успява да покрива всички
необходими дейности по извършването на управлението на отпадъците, като
администрациите се принуждават да ги редуцират. Друг проблем е и увеличаващите се
всяка година отчисления за депониране на отпадъците, което допълнително натоварва
план-сметките за чистотата.
От направения анализ следва извода, че основния проблем, както на общините
Костинброд, Годеч и Божурище, така и на други общини в България е предстоящата
промяна на образуването на такса битови отпадъци. Към момента, то е посредством
данъчна оценка на имотите, а с влизане в сила на новите изисквания е необходимо да
бъде образувана на база количество отпадъци. Този преход ще бъде бавен и труден за
общините в началото докато се разработи и приложи правилния подход за
определянето на таксата.

7. ДАННИ ЗА СТАРИТЕ ДЕПА В РЕГИОНА
Анализът на изискванията на нормативната уредба и предприетите и
осъществени действия от страна на общините по отношение на депата за обезвреждане
на отпадъци за привеждане в съответствие с нормативната уредба, дават основание да
се направят следните основни изводи и препоръки:
 Част от общинските сметища на територията на общината са закрити.
 Не съществуват и складове за съхранение на пестициди и други препарати за
растителна защита с изтекъл срок на годност.
 На територията на Община Своге се намира Депото за битови отпадъци на
община Своге е 6,957 дка , разположено в местността „Бабин дол” в
землището на с. Церово.
 Депото не е изградено в съответствие със съвременните стандарти, като
депонирането на отпадъци е започнало през 70-те години - без
предварителна изолация на дъното на депото.
 Депото е закрито, но не е рекултивирано. Закриването и рекултивацията
депото ще се извърши от община Своге, която е собственик на депото.
 Като източник на финансиране следва да се използват общински средства, с
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каквито общината не разполага. В тази връзка Община Своге ще насочи
усилията си към окомплектоване на проект и кандидатстване пред
ПУДООС. След одобряването на финансиране ще се пристъпи към избор на
изпълнител за извършване на строителните дейности по проекта по реда на
ЗОП и сключване на договор за извършване на строителните дейности по
проекта.
 При липса на контрол от страна на общините съществува опасност от
образуване на нерегламентирани сметища, където недобросъвестни
граждани да изхвърлят нерегламентирано битови и строителни отпадъци

8. Анализ на организационните схеми за управление на
отпадъците, планиране, финансиране и определяне на цени и
такси за услугите
8.1. СХЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Основните схеми, залегнали, както в българското, така и в европейското
законодателство при управление на отпадъците са „отговорност на производителя” и
„замърсителят плаща”.
В Българското законодателство прилагането на принципа „отговорност на
производителя” е в компетенциите на националното законодателство. Общините нямат
правомощия да поставят ограничения и/или да задължат производителите на продукти,
след употребата на които се образуват отпадъци в тази област, като тяхната роля е да
съдействат за постигането на задълженията им. На местно ниво могат да се извършва
контрол за спазване разпоредбите на Общинските наредби за управление на отпадъците
и оказване на административна помощ за спазване на законодателството.
Чрез принципа „отговорност на производителя” се цели производителите на
продукти след употребата, на които се образуват масово разпространени отпадъци да
носят отговорност и за тяхното последващо събиране и рециклиране. Най – често
отговорността по събирането на тези отпадъци и предаването им за
третиране/рециклиране е, чрез възлагане на организации по оползотворяване.
Общините от своя страна сключват договори за сътрудничество с организациите по
оползотворяване и подпомагане на дейността им за организирано събиране на тези
отпадъци от домакинствата.
На територията на общините Костинброд, Божурище и Годеч са сключени
следните договори за подпомагане на дейността на организациите и на
производителите:
А. ОБЩИНА КОСТИНБРОД
На територията на Община Костинброд има организирано събиране и
транспортиране на битовите отпадъци, в която е обхванато 100% от населението.
Събирането и транспортирането на отпадъците се извършва от фирма БКС „Хр.Нанев“
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ЕООД, като периодичността на обслужване е различна в зависимост от обема на
използваните съдове, летен/зимен период и населеното място. Най-висока е честотата
на обслужване на контейнерите в гр. Костинброд, съответно;
-

за контейнер тип „Мева“ с обем 110 л. - 1 път седмично;

-

за контейнер тип „Мева“ с обем 240 л. - 1 път седмично;

-

за контейнер тип „Бобър“ с обем 1100 л. - 5 пъти седмично;

Община Костинброд има сключен договор за разделно събиране на отпадъци от
опаковки с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки - „Екобулпак“ АД. По
данни на организацията към 30 октомври, 2015г. на територията на Община Костинброд са
разположени:
-

65 броя контейнери тип „Бобър“ (с обем 1100 л), с жълт цвят за събиране на хартиени,
пластмасови и метални опаковки - за населението;
63 броя контейнери тип „ИГЛУ“ (с обем 1400 л), със зелен цвят за събиране на
стъклени опаковки - за населението;
7 броя контейнери с обем 120 л, с жълт цвят за събиране на хартиени, пластмасови и
метални опаковки - за населението;
15 броя контейнери тип „Бобър“ (с обем 1100 л), с жълт цвят за събиране на хартиени,
пластмасови и метални опаковки - от предприятията;
4 броя контейнери тип „ИГЛУ“ (с обем 1400 л), със зелен цвят за събиране на стъклени
опаковки - от предприятията.

Б. ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
Организирано е сметосъбиране на битовия отпадък за всички населени места на
общината, с изключение на с. Мала Раковица, тъй като в него няма постоянно живеещи.
До края на 2014 година Община Божурище се обслужва от фирма „Любекс“
ЕООД съгласно сключен през концесионен договор от 08.07.1999 г. От 24.01.2015
година община Божурище се обслужва от фирма „Евроимпекс“ ООД по договор
съгласно Закона за обществените поръчки. Ползваните транспортни средства са 2-осни
вариопреси.
Събирането на битовите отпадъци в селищата на община Божурище се извършва
в различни съдове - кофи тип „Мева”, контейнери тип „Бобър” и контейнери с
вместимост 4 куб.м съдове, посочени по брой и тип в табличен вид.
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Табл. 29 - Вид на ползваните за сметосъбиране съдове в община Божурище за
смесените битови отпадъци.
№

Вид на съдовете за ТБО

Брой

1

Кофи тип „Мева”

3200

2

Контейнери тип „Бобър”

155

3

Контейнери 4 куб.м.

30

В. ОБЩИНА ГОДЕЧ
Към Община Годеч е създадено Звено „Чистота и озеленяване” с Решение № 133 от
Протокол № 12 от 16.12.2008 г. от заседание на Общински съвет - Годеч, което извършва
дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване. По данни на общинска администрация от 2016
г. общия брой на контейнерите тип „Бобър” в системата за сметосъбиране е 476 броя с общ
обем 1100 литра, от които 173 броя в селата на Община Годеч. В гр.Годеч са разположени 1000
бр. контейнери тип „Мева“ (с обем 110 л.). Обслужването на контейнерите се извършва с два
броя сметосъбиращи автомобили:
марка ,,ИВЕКО”, модел ML 180E25K. Надстройката е тип ,,Вариопреса”.
Степента на пресоване е 7:1. Надстройката се състои от бункер с обем 16 куб. м. и
приемна вана с вместимост 2 куб. м. Надстройката е приспособена да обслужва кофи
тип ,,МЕВА” 110 л. и контейнери тип ,,Бобър” 1100 л.
марка ,,МАН 26.293ф”. Надстройката е тип ,,Роторпреса” и е приспособена да
обслужва кофи тип ,,МЕВА” 110 л. и контейнери тип ,,Бобър” 1100 л.

Между Община Годеч и организацията за оползотворяване на отпадъци от
опаковки „Екоколект “АД е сключен договор за организиране на система за разделно
събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Годеч. На територията на
града има разположени на 15 адреса следните цветни контейнера:
23 жълти контейнера с обем 1100 л. - за събиране на хартиени, картонени
и пластмасови и отпадъци от опаковки;
10 зелени контейнера с обем 1180 л. - за събиране на стъклени отпадъци
от опаковки.
Към настоящият момент, на територията на община Годеч на са създадени
площадки за разделно събиране на зелени отпадъци.
Въпреки развитата система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в
смесените битови отпадъци има количества отпадъци от опаковки, които са
рециклируеми и ако бъдат събрани и предадени за рециклиране, те ще носят финансови
средства на общината.
Финансирането на дейностите по договорите се осъществява от организациите
по оползотворяване, а Общините са отговорни за съдействие при организирането на
дейностите на териториите им. Чрез договорите е обхванато повече от половината
население в съответната община.
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Прилагането на принципа „замърсителя плаща” се обоснова на това, че всеки
причинител на отпадъци възстановява разходите за тяхното събиране и третиране. В
общините този принцип се постига, чрез „такса битови отпадъци”. Всички разходи по
събирането, транспортирането, третиране/обезвреждане на отпадъците се заплаща от
причинителите, т.е. гражданите и фирмите, ползващи организираната система. В тази
връзка е необходимо преразглеждане на начина на образуване на таксата, като тя
трябва да отговаря възможно най – реално на образуваните отпадъците.
На този етап единствения разпространен метод за образуване на таксата в
страната е начисляване на база данъчна оценка на имотите. Този метод е неефективен и
чрез него не може да се установи точното количество на генерираният отпадък от
домакинствата.
Същевременно с това ТБО трябва да покрива всички разходи за:
 Събиране и транспортиране на отпадъците;
 Третиране/обезвреждане;
 Метене, миене, почистване на улици и тротоарни площи;
 Почистване на паркове и градини от отпадъци;
 Поддържане и мониторинг на депа за отпадъци;
 Закупуване на нови контейнери за съхранение на отпадъците;
 Осигуряване на средства за изграждане на нови съоръжения/инсталации
за третиране на отпадъци;
 Ремонт и дезинфекция на контейнерите за отпадъци.
В проекта на Методиката за изготвяне на план-сметка с необходимите разходи
за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне на таксата за битови
отпадъци по Закона за местни данъци и такси се предлагат няколко варианта за
определянето й.
Идеята на проекта на методиката е максимално отчитане на реалното количество
генерирани отпадъци от всеки ползвател. Мерките, които следва да се предприемат от
Общините са изготвяне на оценка на приложимостта на всеки един метод, като се взема
предвид големината на населено място, броя на жителите, приложимостта на
конкретния метод към организираната система за сметосъбиране в съответната община
и др.
Г. Община Сливница
Общинското предприятие „Чистота“, Община Сливница е ангажирано с
транспортиране на битовите отпадъци, образувани на територията на Община
Сливница до Регионалното депо за неопасни отпадъци -гр. Костинброд. За събиране на
отпадъците се използват два броя камиони тип „Вариопреса“ - „Мерцедес“ - 1 бр. и

~ 133 ~

„Рено“ - 1 бр., и контейнеровози ГАЗ-53 - 2 бр. Честотата на събиране и
транспортиране на отпадъците в община Сливница е както следва:
съгласно

за контейнери тип „Мева“ (0,11 м3) - един път седмично за гр. Сливница,

график;
-

за контейнери тип „Бобър“ (1,1 м3) - един път седмично за районите на

гр.
Сливница и два пъти седмично в централна градска част на гр. Сливница;
за контейнери с обем 4 куб. м - един път седмично за всички населени
места. Разделното събиране на отпадъците от опаковки е организирано въз основа на
договор от 12.01.2010 г. между община Сливница и „Екоколект“ АД, който е в сила и
към момента. В съответствие с договорните ангажименти има изградена система за
разделно събиране на отпадъци от опаковки на в две населени места. На територията на
общинския център - гр. Сливница има разположени 55 броя цветни контейнера,
съответно:
хартиени,

37 броя жълти контейнери (тип „Бобър“ с обем 1,1 м3) за събиране

пластмасови и метални опаковки;
стъклени

18 броя зелени контейнери (тип „Иглу“ с обем 1,2 м3) за събиране на

опаковки;
В с. Алдомировци има разположени 9 броя цветни контейнера, съответно:
хартиени,

6 броя жълти контейнери (тип „Бобър“ с обем 1,1 м3) за събиране

пластмасови и метални опаковки;
стъклени

3 броя зелени контейнери(тип „Иглу“ с обем 1,2 м3) за събиране на

опаковки.
Сортирането на рециклируемите отпадъци се извършва на площадка, намираща
се на територията община Божурище, а нерециклируемите отпадъци се транспортират
за обезвреждане в Регионалното депо за неопасни отпадъци - с. Богьовци, община
Костинброд.
Въпреки развитата система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в
смесените битови отпадъци има количества отпадъци от опаковки, които са
рециклируеми и ако бъдат събрани и предадени за рециклиране, те ще носят финансови
средства на общината.
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Д. Община Драгоман
В системата на сметосъбиране и сметоизвозване са включени всички населени
места в общината. Сметоизвозването се извършва със специализиран транспорт по
график. При пролетното и есенно почистване и на едрогабаритни отпадъци
сметоизвозването се извършва по-често и при необходимост.
Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на
територията на община Драгоман се изпълняват от звено “Чистота” към общинската
администрация. Общината разполага със сметосъбиращ автомобил „Мерцедес“, както и
с 290 бр. контейнери тип „Бобър с вместимост 1100л. и 2 бр. контейнера с вместимост
4м3, разположени в с. Чепърлянци, с. Беренде и с. Несла – „Найденкина махала”.
Понастоящем битов отпадък се събира в гр. Драгоман и още 28 населени места
съгласно Заповед РД-15-521/12.11.2013г. В системата на сметосъбиране е обхванато
99,9% от населението на общината. Не се извършва сметосъбиране и сметоизвозване в
следните населени места: с. Долна Невля, с. Дреатин, с. Долно Ново село, с. Липинци, и
с. Неделище.
Е. Община Своге
Системата за събиране на смесените битови отпадъци Община Своге е
организирана чрез използването на различни видове контейнери
Таблица 30 Видове контейнери в община Своге
№
Вид на контейнера
1.контейнери тип ”Мева” с обем 110л.
2.контейнери тип „Бобър“ с обем 110л.
3.контейнери с обем 4 м3

Гр. Своге
852 бр.
261 бр.
66 бр.

Селата на Общ. Своге
1809 бр.
177 бр.
231 бр.

Специализираните автомобили за събиране и транспортиране на отпадъците са 4
броя марка Мерцедес (2 бр. сметосъбиращи и 2 бр. контейнеровози), МАН - 1бр. и
ИВЕКО - 1 бр.
Услугата по събиране на отпадъците и транспортиране им до регионалното депо
с. Богьовци, община Костинброд се извършва от фирма „Евроимпекс” ООД.
В община Своге е въведено разделно събиране на отпадъците от опаковки.
Общината има сключен договор с организация по оползотворяване - „Екопак България“
АД, която е закупила, разположила и обслужва общо 111 контейнера тип „Бобър” и тип
„Ракла”:
38 бр. сини контейнера, тип ”Бобър” с обем 1.1 куб.м. - за събиране на
хартиени и композитни отпадъци от опаковки;
37 бр. жълти контейнера, тип ”Бобър” с обем 1.1 куб.м. - за събиране на
пластмасови и метални отпадъци от опаковки;
36 бр. зелени контейнера, тип ”Бобър” с обем 1.1 куб.м. - за събиране на
стъклени отпадъци от опаковки.
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В населените места на Община Своге контейнерите за разделно събиране са
разположени както следва:
>

с. Владо Тричков

-

3 бр. сини контейнера, тип ”Бобър” с обем 1.1 куб.м.;

-

1бр. син контейнер, тип ”Ракла” с обем 1.1 куб.м.;

-

3бр. жълти контейнера, тип ”Бобър” с обем 1.1 куб.м.;

-

1бр. жълт контейнер, тип ”Ракла” с обем 1.1 куб.м.;

-

4бр. зелени контейнера, тип ”Бобър” с обем 1.1 куб.м.;

>

с. Реброво

-

3 бр. сини контейнера, тип ”Бобър” с обем 1.1 куб.м.;

-

3бр. жълти контейнера, тип ”Бобър” с обем 1.1 куб.м.;

-

3бр. зелени контейнера, тип ”Бобър” с обем 1.1 куб.м.;

^ с. Томпсън
-

3 бр. сини контейнера, тип ”Бобър” с обем 1.1 куб.м.;

-

3бр. жълти контейнера, тип ”Бобър” с обем 1.1 куб.м.;

-

3бр. зелени контейнера, тип ”Бобър” с обем 1.1 куб.м.;

>

гр. Своге

-

28 бр. сини контейнера, тип ”Бобър” с обем 1.1 куб.м.;

-

27 бр. жълти контейнера, тип ”Бобър” с обем 1.1 куб.м.;

-

26 бр. зелени контейнера, тип ”Бобър” с обем 1.1 куб.м.

8.2. ИКОНОМИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ И СТИМУЛИ В СЕКТОРА НА
УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ

8.2.1. Приходи
Съгласно чл. 57 от ЗУО разходите за дейности с битови отпадъци и изпълнение
на задълженията на органите за местно самоуправление и местната администрация се
предвиждат по бюджета на Общината.
На основание чл. 66 от ЗМДТ, таксата се определя в годишен размер за всяко
населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за
всяка дейност, включваща необходимите разходи за:
 осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци –
контейнери, кофи и други;
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 събиране, включително разделно на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за
третирането им;
 проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.
60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
 почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места.
Цялото финансово обезпечение на гореописаните дейностите се осигурява
изцяло от „Такса битови отпадъци” /ТБО/. Събирането на ТБО е определено въз основа
на данъчната оценка на жилищните имоти.
Таксата се определя в годишен размер въз основа на данъчната оценка на имота
за всяко населено място в съответната община, с решение на общинския съвет въз
основа на одобрена план-сметка. Заплащането се извършва на две равни вноски в
следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е
дължима таксата.
Приходите, постъпващи в общинската администрация от ТБО се водят в отделна
партида и се разходват само за покриване на разходи за поддръжка, експлоатация,
охрана, модернизация, разширяване, пропагандиране и информиране на дейностите по
третиране на битовите отпадъци.
Таблица № 31. Приходи от такса битови отпадъци на територията на общините от
РСУО Костинброд
Приходи от такса
битови отпадъци
Община Костинброд
% събираемост
Дял от общите приходи
Община Годеч
% събираемост
Дял от общите приходи
Община Божурище
% събираемост
Дял от общите приходи

2012
1406973.00
95%

2013
1415408.00
95%

2014
1410979.00
97%

2015
1556682.00
98%

267237.00
89%

269416.00
94%

331276.00
97%

316922.00
98%

591321.00
98%

835819.00
97%

798848.00
98%

789742.00
99%

2015
1611752.00
99%
79988%
293639.00
98%
14573%
804314.00
99%
39916%

По статистически данни, направени след провеждане на проучвания в Общините
през годините, общите приходи от данъци и такси за цялата страна постепенно се
увеличават:
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Увеличението на приходите е плавно и постепенно, съобразно променящата се
нормативна уредба и произтичащите от нея нови задължения на местните
администрации, свързани с управлението на отпадъците. Приходите събрани от такса
битови отпадъци са недостатъчни и в известна степен не покриват всички необходими
разходи за дейността. Необходимо е увеличаване на таксата, с което да се покрият
всички разходи за добро и качествено изпълнение на дейностите по събиране и
третиране на образуваните отпадъци в общините Костинброд, Божурище и Годеч.
8.2.2. Разходи
Разходите, свързани с поддържането на дейностите по управление на
отпадъците се увеличават значително през годините, вследствие на променената
нормативна уредба, касаеща управлението на отпадъците и въвеждането на нови
методи и технологии за третирането им.
Тенденцията е в близките 5-6 години разходите рязко да се увеличат, вследствие
стремежа на Общините за въвеждане на нови инсталации и/или съоръжения за
третиране на отпадъците, чието финансиране не е осигурено от държавата, а след
изграждането на същите, разходите значително ще намалеят.
Предвидени разходи по план-сметка за дейностите по третирането на
отпадъците в лв. с ДДС
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Таблица № 32. Разходи за управление на отпадъците по години в общините от РСУО
КОСТИНБРОД
2012

2013

2014

2015

2016

234972.20

144640.48

424329.80

139723.80

111195.40

Община Костинброд

23940.00

6660.00

131241.00

0.00

24757.00

Община Годеч

59731.20

24657.48

248128.80

14253.80

23684.40

Община Божурище

21888.00

0.00

0.00

80539.00

0.00

Община Сливница

62746.00

42200.00

23500.00

21000.00

28728.00

Община Драгоман

66667.00

67732.00

0.00

0.00

31446.00

Община Своге

0.00

3391.00

21460.00

23931.00

2580.00

2434534.00

2639543.00

2918338.00

2940757.00

3135871.00

Община Костинброд

774141.00

822555.00

820785.00

954453.00

1113223.00

Разходи за осигуряване
на съдове

Разходи за събиране,
извозване и депониране
Община Годеч

221520.00

240402.00

482809.00

238827.00

296016.00

Община Божурище

282563.00

297435.00

313090.00

329568.00

346914.00

Община Сливница

186404.00

220667.00

250693.00

283010.00

286854.00

Община Драгоман

199746.00

208890.00

194126.00

258956.00

262917.00

Община Своге

770160.00

849594.00

856835.00

875943.00

829947.00

Разходи за поддръжка на
зелени площи

142196.75

175726.00

194695.00

216070.00

402297.00

Община Костинброд

5993.00

8016.00

13291.00

10159.00

15016.00

Община Годеч

5620.00

8450.00

9620.00

12550.00

13640.00

Община Божурище

17945.75

2544.00

3565.00

1950.00

1750.00

Община Сливница

88388.00

126062.00

137867.00

111400.00

116700.00

Община Драгоман

24250.00

30654.00

30352.00

35712.00

43342.00

Община Своге

0.00

0.00

0.00

44299.00

211849.00

Разходи за депа проектиране, изграждане
на нови клетки,
рекултивация,
поддръжка и
експлоатация

31090.00

7815.00

328899.00

1313222.00

15000.00

Финансирането на дейностите с отпадъците, се извършва и посредством
въведените отчисления, които Общините заплащат по реда на ЗУО.
Съгласно чл. 60 Общините превеждат на съответната РИОСВ, отчисления на тон
депониран отпадък на депо в размер определен по формула, съгласно приложение № 1
от 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. Натрупаната
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сума от Общините се изразходва за дейности, свързани със след експлоатационните
разходи на депата.
По чл. 64 от ЗУО отчисленията са ясно определени по години, като всяка година
нарастват и отново са на тон депониран отпадък. Тези средства се изразходват за
изграждане на нови съоръжения/инсталации за третиране на отпадъци, с изключение на
депа.
В следващите таблици са показани сумите за отчисления през годините, които са
преведени на РИОСВ – Костинброд, съответно от всяка община – Костинброд, Годеч и
Божурище:
Таблица 33. Отчисления на бщините от РСУО КОСТИНБРОДпо чл. 60 и
чл. 64 от ЗУО по години
2012
Обезпечения по чл. 60 от ЗУО

2013

2014

2015

2016

18177.872 32545.665 33853.988 36752.771 41982.472

Община Костинброд

17940.26 17041.868 16692.765 17556.221 19536.912

Община Годеч

100.7772

2339.138 2591.7386 2692.3788 3059.2785

Община Божурище

0 3574.2478 4546.0436 4402.6594 4761.8323

Община Сливница

0

11.4806

Община Драгоман

136.8356

740.9508

Община Своге

0 8837.9796

948.588 2583.8748 4553.0717
269.3146

944.4232 1136.0862

8805.538 8573.2134 8935.2907

Отчисления по чл. 64 от ЗУО

119416.68

356339.4 543640.68 751151.52

Община Костинброд

117855.72

186589.8

662.04

25611

41619.16

55026.72

Община Божурище

0

39134.1

73002.16

89981.36 125128.44

Община Сливница

0

125.7

15232.8

52809.12 119642.76

Община Драгоман

898.92

8112.6

4324.76

19302.08

0

96766.2

Община Годеч

Община Своге

1103189

268059 358813.28 513378.72
80389.8

29853.36

141402.8 175218.96 234795.96

Предвид все по нарастващите разходи и недостига на достатъчно приходи за
покриване на дейността по управление на отпадъците е необходимо предприемане на
мерки от местната администрация за увеличаване на такса битови отпадъци, чрез
смяната на механизма за определянето му.

8.3. ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
Вследствие на извършения анализ на съществуващото състояние могат да бъдат
направени следните изводи и препоръки:
 Дейностите подпомагани от общините Костинброд, Божурище и Годеч на
принципа „отговорност на производителя” не са обхванати изцяло, т.е.
обхващат само някои видове отпадъци. Това води до непълното събиране
на всички образувани от домакинствата масово разпространени отпадъци.
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Необходимо е общините да търсят съдействие за организиране на още
дейности по подпомагане на организациите, чрез сключване на договори
за обхващане и на други видове отпадъци.
 Принципът „замърсителя плаща” е недобре организиран, тъй като
дейностите по събиране на дължимите суми за управление на отпадъците
се изчисляват на база данъчна оценка на имотите. Това не дава ясна
представа за количествата на генерираните отпадъци от отделните
домакинства. Необходимо е разработване на нова методика за определяне
на такса „Битови отпадъци”, която да даде максимално точно
определянето й на база генериран отпадък от всяко домакинство.

9. Анализ на информирането на обществеността по
въпросите на управление на отпадъците
9.1.
СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПОДХОД
РАЗЯСНИТЕЛНАТА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНИТЕ

В

ИНФОРМАЦИОННО-

Анализът на информирането на обществеността по въпросите на
управление на отпадъците води до следните изводи и препоръки:
Общините следва да поддържат добре структурирана система за
информиране на обществеността, механизъм за разглеждане на жалби и
осигуряване на административни услуги на гражданите.
Следва да се предприемат действия за информиране на населението
относно отпадъците от опаковки и масово разпространените отпадъци, с цел
повишаване на общественото съзнание и подобряване на ефективността на
системите за разделно събиране. Предприетите мерки съответстват на йерархията
за управление на отпадъците и в дългосрочен план следва да демонстрират подобри резултати по отношение на разделно събиране на отпадъците. В договорите
с Организациите по оползотворяване да се предвидят клаузи за информиране на
обществеността.
Всички общини да спазват задълженията си , произтичащи от
националното законодателство за информиране на обществеността и провеждане
на консултации по отношение на изготвяне на планове и програми и по
инвестиционни предложения на територията на общините.
Цялата общодостъпна информация в областта на отпадъците следва да
се публикува на интернет страницата на общините. На страниците да се обновява
регулярно информацията, в т.ч. и информацията за управление на отпадъците.
Препоръчително е на сайта на общината да се определи раздел „Екология“, към
когото да се създаде сектор „Управление на отпадъците”, като по този начин
информацията за отпадъците ще бъде по-компактно и лесно достъпна.
Препоръчително е общините да заложат повече мерки за провеждане на
образователни кампании в училищата, детските градини и други целеви групи,
като тяхното осъществяване да бъде планирано с подкрепата на организациите по
оползотворяване на масово разпространени отпадъци въз основа на сключените
-

~ 141 ~

договори.
-

9.2.
РАЗЯСНИТЕЛНИ
И
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРИВЛИЧАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ДЕЙНОСТИ

И

Общините от регион Костинброд са наложили през годините няколко кампании
сред населението, които целят привличането на интереса им към дейностите по
управлението на отпадъците. Такива кампании са различни дейности и мероприятия
през седмицата, предхождаща Деня на земята. Организират се различни дейности, като
основната насоченост на кампанията е към подрастващите. За населението се
предвиждат различни мероприятия по пролетно почистване, засаждане на дръвчета,
организира се конкурс за най – добро поддържано междублоково пространство и др.
Кампанията се провежда от много години в общините и се е наложила с
годините, като традиционно мероприятие на населението.
От няколко години се организира кампания „Да изчистим България за един ден”.
Кампанията привлича много граждани и фирми и се е наложила като много ефикасна и
образователна. Ежегодно в нея се включват много граждани, различни институции,
училища, градини и др.
От години се провежда кампания сред кметовете и кметските наместници по
населените места за поддържане чистотата им.
Ежегодно се провеждат разяснителни кампании с организацията по
оползотворяване на отпадъци от опаковки „Екоколект“ АД. Кампаниите са насочени
основно към подрастващото население. Организират се различни мероприятия за
проследяване пътя на отпадъка от контейнерите за разделно събиран, на отпадъците до
неговото предаване за рециклиране, разпространяват се сред населението различни
брошури с описание на системата за разделно събиране, както и за нейното най –
ефикасно използване.
Мерките и кампаниите, които общините от регион Костинброд са въвели и
наложили през годините са ефикасни, но въпреки това по – голямата част от тях не
достигат в достатъчно широк аспект до населението. Необходимо е да бъдат
организирани още различни кампании за привличане на населението към дейността.
Също така предвид законодателните промени в областта на отпадъците е
необходимо да се запознае населението с тях, с новите изисквания за третиране и
управление на отпадъците, наложената йерархия, както и с проблемите пред общините
за достигането им и претърпените вреди и пропуснати ползи при неспазване на
изискванията.
Необходимо е да се организира запознаване на населението и фирмите със всеки
един етап от йерархията за управление на отпадъците, както и необходимите начини и
действия за достигането.
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Провеждането на информационни и разяснителни дейности трябва да се насочат
основно към:
 Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци;
 Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци;
 Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение,
събиране и транспортиране на отпадъци;
 Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с
отпадъци.
За да се организират правилно тези дейности ежегодно общините трябва да
изготвят график и обобщени предложения за извършването на конкретните кампании,
както и да се определи необходимият ресурс за това. Общините трябва да изготвят и
брошури, дипляни и др., чрез които по – лесно ще бъде разбрано посланието за добро
управление на отпадъците.
9.3. НАЧИНИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО
ОБЩИНСКИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Както е описано по – горе основното предоставяне на информация в общините
от регион Костинброд е, чрез интернет сайтовете им, в които има създадена специално
за целта секция „Екология”. В нея предстои да се публикува възможно най – пълен
обем информация за различните дейности по управлението на отпадъците.
Информация за управление на отпадъците в общините от регион Костинброд се
разпространява и чрез публикуване на съобщения на информационното табло в центъра
за административно обслужване, както и при необходимост в местните вестници.
9.4. ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
Вследствие на извършения анализ на съществуващото състояние могат да бъдат
направени следните изводи и препоръки:
Според отразените по – горе мерки, общините разполагат и публикуват на
сайта си значителна информация, относно управлението на отпадъците.
Това обаче не е напълно достатъчно, тъй като по – възрастното население
няма достъп до компютър и/или интернет и това доста ограничава
техните възможности да се запознаят с дейността. Именно поради това е
препоръчително да се приложи друг подход освен този, чрез който по –
голяма част от населението да има достъп до информацията и, чрез който
да се привлече тяхното активно участие.
Достигнатите резултати до тук по отношение на информираността и
предоставянето на информация на гражданите е добро, но е необходимо
подобряването им и увеличаване на кампаниите, чрез което ще се
увеличат възможностите на общините за достигането на набелязаните
мерки в развитието на дейността по управлението на отпадъците.
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10.АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ
ЗА ОТПАДЪЦИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ С ОТПАДЪЦИ
Анализът на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с
отпадъци води до следните изводи и препоръки:
Следва да се организира ясна и точна структура и начин на осигуряване на
нужната информация във връзка с управлението на отпадъците в общините, за да се
предостави възможност за точно отчитане на пстигнатите цели и индикиране на
проблемите в зародиш.
Събраната информация в едни отдели не винаги е достъпна за ползване от други
отдели, което намалява ефикасността на процеса на управление на отпадъците.
Следва да се разработи система за набиране на качествена информация за
управление на отпадъците чрез организиран мониторинг на процесите. Открояването
на проблемите пред заинтересованите лица, както и набирането на предложения и
коментари, не се извършва чрез изградена система - например с ежегодни
социологически проучвания, а е инцидентно явление.
Необходимо е общините да разработят база-данни и да приемат вътрешни
правила относно задълженията на структурните звена за събиране, обработка и
предоставяне на информация в базата-данни за отпадъците, както и сроковете
съобразно специфичните нормативни и оперативни изисквания.
Необходимо е да се регламентират по-ясно правомощията на всяка една
общинска структура и/или експерт в, в зависимост от организацията на конкретната
община, по отношение на управление на отпадъците и по-конкретно по създаване и
ръководене политиката по околна среда, включително и по управление на отпадъците.
В рамките на тези правомощия следва да се добавят и такива, във връзка със събиране и
анализи на данни за управление на отпадъците и предлагане на решения за
оптимизиране на дейностите с тях.

IV. КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
КОСТИНБРОД
Разработването на концепция по отношение управлението на отпадъците
изисква изчисляване на поставените в нормативната уредба цели за разделно събиране,
рециклиране и оползотворяване на рециклируеми и биоотпадъци, както и целите за
отклоняване на битови биоразградими отпадъци от депата и прогнозиране на тяхното
изпълнение.
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Заложените в националното законодателство цели, които във всеки един от
регионите за управление на отпадъците трябва да бъдат изпълнени като минимум, са:
 най-късно до 1 януари 2020 г. подготовка за повторна употреба и
рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и картон,
метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други
източници на не по – малко от 50 на сто от общото тегло на тези
отпадъци;
 най – късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството
депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото
количество на същите отпадъци, образувани в Република България през
1995 г.
Съгласно Националният план за управление на отпадъците за периода 2014 –
2020 г. следва да бъдат постигнати посочените по – долу цели за различните отпадъчни
потоци:
Таблица 34. Цели за постигане до 31 декември 2020 г.
Отпадъчни потоци

Биоотпадъци

Отклоняване на битови
биоразградими отпадъци от
депата
Битови отпадъци от хартия,
картон, пластмаси, метали
и стъкло

Строителни отпадъци

Година

Цел
Оползотворяване

Рециклиране

Събиране

2016

минимум 25% от количеството на битовите биоотпадъци
образувани в региона през 2014 г.

2020

минимум 50% от количеството на битовите биоотпадъци
образувани в региона през 2014 г.

2025

минимум 75% от количеството на битовите биоотпадъци
образувани в региона през 2014 г.

2020

до 35 % от общото количество на същите отпадъци,
образувани в Р. България през 1995 г.

2016

минимум 25 % от общото им тегло

2018

минимум 40 % от общото им тегло

2020

минимум 50 % от общото им тегло

2016

най – малко 35% от общото тегло на отпадъците

2018

най – малко 55% от общото тегло на отпадъците

2020

най – малко 70% от общото тегло на отпадъците

В настоящата концепция е разработен „Модел за перспективно изследване на
генерираните отпадъци на територията на общините от регион Костинброд за периода
2014 – 2020 г.”, базиращ се на:
 Морфологични анализи и оценки на състава на генерираните битови
отпадъци на териториите на общините от регион Костинброд, изготвени в
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съответствие с „Методика за определяне на морфологичния състав на
битовите отпадъци, 2012 г.“;
 Средна годишна норма на натрупване отнесена към броя на населението;
 Статистически данни за демографско развитие, икономически растеж и
обхванато от сметосъбиране население;
 Процентно разпределение в съответствие с „Цели по рециклиране и
оползотворяване на опаковки и максимално количество биоразградими
отпадъци разрешено за депониране“ от НПУО 2014 – 2020 г.;
 Отчитане на фактори влияещи върху изменението на показателя Норма на
натрупване.
Разработени са прогнози на база подхода до 2020 г. за:
 Демографско развитие на населението;
 Генериране на отпадъци по морфологични фракции и групи;
 Генериране на отпадъци по метод на третиране.
Изчислени са количествата на образуваните битови отпадъци и изпълнението на
съответните цели за общините от регион Костниброд.
Подходът за перспективно изследване е основна база за създаването на
настоящата концепция, съдържаща три сценария за постигане на целите по чл. 31, ал. 1
от Закона за управление на отпадъците.

1. Анализ и дефиниране на необходимите мерки и
дейности по управление на отпадъците в региона
В тази точка се анализират техническите възможности на различните елементи
от управлението на отпадъците. Целта е да се анализират възможните технологични
решения за всеки от елементите и да се изберат приложимите варианти, след което се
избере правилния подход за интегрирано управление на битовите отпадъци.
В българското законодателство (чл. 31-34 от ЗУО) са определени конкретни
цели при управлението на някои видове отпадъци, респективно за тяхното намаляване.
Съгласно тези цели до 2020 г. количеството на депонираните биоразградими отпадъци
трябва да намалее с не по – малко от 35% (109 кг/ж./г.); на повторно употребените,
рециклираните и на оползотворените по друг начин строителни отпадъци трябва да
достигне 70% от общото им тегло, а при отпадъчните материали от хартия, картон,
метал, пластмаса, стъкло и други подобни отпадъци – 50%. Системите за разделно
събиране на отпадъци от опаковки трябва задължително да включват всички населени
места с повече от 5 000 жители.
Съгласно чл. 11 на „Рамковата директива 2008/98/ ЕО за отпадъците“ до 2020 г.
подготовката за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, най –
малко на хартия, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и от други източници,
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доколкото тези отпадъци са подобни на домакинските, се увеличава до минимум 50%
от общото им тегло. Въпреки, че не се споменава директно, рециклирането на биоотпадъци може да допринесе за този процент, тъй като те са най – голямата фракция на
битовите отпадъци и по – специално чрез „разделно събиране с цел компостиране и
анаеробно разграждане на биологични отпадъци“ (чл. 22).
Отделянето от общия отпадъчен поток битови отпадъци на опасните отпадъци и
отпадъците, които могат да бъдат оползотворени, не само предотвратява замърсяването
на околната среда, но и в значителна степен намалява количествата постъпващи за
депониране, което от своя страна увеличава експлоатационния период на регионалните
депа за битови отпадъци и намалява разходите, които се изразходват от общините за
обезвреждане им.
Това налага общините да въвеждат практики за разделно събиране на масово
разпространените отпадъци, като отпадъците от опаковки, биоразградимите отпадъци и
опасните отпадъци от домакинствата, отработени масла, батерии, акумулатори и др.
По тази причина приоритет в управлението на отпадъците на общините следва
да бъде изграждането на оптимален брой и капацитет съоръжения за сортиране,
оползотворяване (рециклиране и компостиране) на разделно събрани отпадъци и
съответно намаляване броя на депата за нерециклируемите отпадъци.
Преди да бъдат оформени сценариите за управлението на битовите отпадъци
(БО), следва да се направи анализ на Програмата за управление на отпадъците на
общините от регион Костинброд за периода 2016 – 2020 г., включваща План за
действие с подпрограми с мерки за постигането на определените цели и приоритети.

2. Анализ на програмата за управление на отпадъците
на РСУО Костинброд
Кметът на всяка община има задължение да разработи и изпълнява програма за
управление на отпадъците за територията на съответната община с период на действие,
съответстващ на периода на действие на Националния план за управление на
отпадъците (НПУО), който е от 2014 – 2020 г., включително. В общинските програми
за управление на отпадъците трябва да се включат необходимите мерки за изпълнение
на задълженията на кмета на общината и изискванията на законодателството за
управление на отпадъците. Общините, членуващи в РСУО Костинброд са приели и
разработили Регионална програма за управление на отпадъците.
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2.1. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПОДПРОГРАМИ
Чрез определянето на стратегически и оперативни цели при изготвянето на
Регионална програма за управление на отпадъците на Регион Костинброд (2017 - 2020
г.) се дефинира секторната политиката и рамката на управление на отпадъците в
Региона на местно ниво. Определянето на целите подпомага и определянето на
конкретните методи и мерки, чрез които да се изпълни програмата, както и
необходимите финансови, технически и експертни характеристики и потенциал за това.
В съответствие с изискванията на ЗУО, целите на регионалната програма за управление
на отпадъците за Регион Костинброд са в съответствие с Националния план за
управление на отпадъците 2014-2020 г.
Основната цел на програмата е да допринесе за устойчивото развитие на
общините чрез реализиране на интегрирана система за управление на отпадъците,
която да доведе до намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от
генерираните отпадъци, подобряване ефективността на използване на отпадъците като
ресурс, увеличаване отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите за
управление на отпадъците. Въз основа на това изпълнението на стратегическите цели,
чието постигане е въпрос на настоящата програма, ще допринесе за изпълнението на
генералната стратегическа цел за ефективно използване на отпадъците като ресурси и
намаляване на генерирането и на депонирането им
Принципите за определяне на стратегическите цели са:
Релевантност - Целите трябва да стимулират общините от Региона да изпълняват
своята мисия;
Реалистичност па подхода - Цедите трябва да бъдат реалистични, като се
отчитат дефинираните в SWOT анализа резултати;
Мотивираност - Целите трябва да стимулират дейностите в рамките на
съответната област на политиката;
Прозрачност/разбираемост - Целите трябва да бъдат определени ясно и
разбираемо;
Ангажираност/задължителност - Целите трябва да предопределят задълженията;
Хармонизираност - Целите в областта на политиката и звената вътре в
институцията трябва да бъдат в тясна взаимна връзка.
Формулирането на стратегическите цели на програмата определя рамката за
поетапно достигане им достигане, залегнала в Национален план за управление на
отпадъците 2014 -2020 г.:
Цел 1. Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване
образуването им и насърчаване на повторното им използване
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Цел 2. Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени
отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за
третиране на тях;
Цел 3. Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна
среда;
Цел 4. Превръщане на обществеността в ключов фактор
йерархията на управление на отпадъците.

при прилагане

Следвайки структурата, целите и предвижданията на НПУО 2014-2020 г в
настоящата регионална програма са разработени подпрограми, чрез чиито дейности се
цели постигане изпълнението, както на конкретните програмни цели
(стратегииески/оператив ни цели), така и на четирите стратегически цели на
националния план. За достигане на набелязаните цели в настоящата програма са
дефинирани конкретни мерки, които са описани в отделните подпрограми и обобщени
в плановете за действие към тях.
Алтернативи за постигане на целите
В рамките на Програмата за управление на отпадъците са разработени
подпрограми, които чрез мерките, включени в тях, водят до изпълнението както на
оперативните цели на всяка от подпрограмите, така и на всяка от четирите
стратегически цели.
Изборът на конкретни мерки и тяхната комбинация във времето представляват
различни алтернативи за достигане на набелязаните цели.

~ 149 ~

ТАБЛ. № 35 ЦЕЛИ И ПОДПРОГРАМИ
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

ОПЕРАТИЧНИ ЦЕЛИ

ПОДПРОГРАМА

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

Намаляване на количеството ■
Подпрограма
за
на образуваните отпадъци; предотвратяване образуването
Намаляване на съдържанието на отпадъци
на
вредни
вещества
в
материалите и продуктите

Стратегическа цел 2:
Увеличаване на количествата
рециклирани и оползотворени
отпадъци и намаляване и
предотвратяване на риска от
депонирането им

Достигане на целите за
подготовка за повторна
употреба и рециклиране на
разделно събраните зелени
и/или
биоразградими
отпадъци, битови отпадъци от
хартия, метали, пластмаса и
стъкло.

■
Подпрограма
за
разделно събиране и достигане
на целите за подготовка за
повторна употреба и за
рециклиране
на
битовите
отпадъци от хартия, метали,
пластмаса и стъкло
■
Подпрограма
за
разделно събиране и достигане
на целите и изискванията на
законодателството
за
биоразградимите
и
биоотпадъците
■
Подпрограма
прилагане на изискванията
строителни
отпадъци
отпадъци от разрушаване
сгради

за
за
и
на

■
Подпрограма
за
подобряване на йерархията на
управление на другите потоци
отпадъци и намаляване на
риска за околната среда от
депата за битови отпадъци
Стратегическа Цел 3:
Достигане
на
целите
Повишаване на капацитета на изискванията
институциите по управление биоразградимите отпадъци
на
отпадъците,
което
гарантира чиста и безопасна
околна среда

и ■
Подпрограма
за
за информационно осигуряване,
подпомагащо вземането на
информирани
управленски
решения и подобряване на
административния капацитет
на
общините
от
РСУО
Костинброд
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Стратегическа Цел 4:
Превръщане
на
обществеността е ключов
фактор за прилагане на
йерархията на управление на
отпадъците

Достигане на целите за ■ Подпрограма за прилагане
рециклиране
и разяснителни кампании и
оползотворяване
на
ниво информиране
общини и региони, намаляване
на количествата депониран
отпадък; оползотворяване на
строителни
отпадъци
от
разрушаване на сгради

За всяка от седемте подпрограми е представена базова информация и изисквания
на законодателството, които са задължения на общинската администрация.
Впоследствие във всяка подпрограма има в табличен вид има информация за
оперативните цели, чрез които ще допринесат за изпълнение на стратегическата цел и
на подпрограмата като цяло.
Оптималната алтернатива за управление на отпадъците трябва да бъде
устойчива система, която е икономически поносима, социално приемлива и екологично
ефективна,
Където:
 Икономическата поносимост изисква разходите за системите за
управление на отпадъците да са икономически приемливи за всички
сектори на обслужваното население, включително домакинствата,
търговския сектор, индустрията, институциите и т.и.
 Социалната приемливост изисква системите за управление иа
отпадъците да отговарят на потребностите на местното население.
 Екологичната ефективност изисква общите екологични тежести от
управлението на отпадъците да намаляват, както по отношение на
потреблението на ресурси, така също и по отношение натиска, който
оказват върху компонентите на околната среда и човешкото здраве.
Оптималната алтернатива предполага въвеждането на интегрирано управление
на отпадъците като цялостен подход към гореизложените аспекти, включва
използването на различни варианти за третиране и обхваща целия поток отпадъци.
Една интегрирана система за управление на отпадъците се състои от следните
етапи, детайлизирани в следващите раздели на програмата:

 предотвратяване образуването на отпадъците и повторна употреба;
 технически варианти за събиране и транспортиране на отпадъците
(смесени, разделени при източника);
 съоръжение за предварително третиране по материали и рециклиране;
 технически варианти за третиране на отпадъците (термично, механичнобиологично третиране, компостиране);
 окончателно обезвреждане на отпадъците
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2.2. ОСНОВНИ ИЗВОДИ
Регионалната програма за управление на отпадъците на регион Костинброд
включва необходимите мерки за изпълнение на общините, регламентирани в Глава
втора, Раздел III на ЗУО. Програмата обхваща всички дейности, които произтичат като
задължение на общините, съгласно изискванията на Закона за управление на
отпадъците (обн. ДВ, бр. 53/13.07.2012 г.) и подзаконовите нормативни актове.
Програмата съдържа преглед на текущото състояние на региона, по отношение
управлението на отпадъците, както и регламентира целите, принципите, мерките,
начините на изпълнение, начините за контрол, начините за финансиране на дейностите
и очакваните резултати за изпълнение на задълженията на Общинската администрация
по отношение на управлението на отпадъците.
Разработването на програмата е съобразено с йерархията при управление на
отпадъците, съгласно изискванията на Европейският съюз/ЕС, а именно:
 Предотвратяване
 Подготовка за повторна употреба
 Рециклиране
 Друго оползотворяване
 Депониране
Програмата отчита риска от въздействието на отпадъците върху околната среда,
средствата и методите за тяхното най-екологично третиране, като и ограничаване на
риска върху човешкото здраве от тяхното въздействие.
Тя е инструмент, чрез който се очертава бъдещата рамка за управлението на
отпадъците. Процесът на предварително планиране е важна част от цялостната насока и
постигането на конкретни резултати в тази област.
Чрез разработването на програмата се цели навременно предвиждане, както на
необходимия финансов ресурс за изпълнение на дейността, така и на конкретни мерки,
които следва да се предприемат при управлението на отпадъците, изпълняващи
законодателството в тази област.
Програмата е разработена съгласно Национален план за управление
дейностите по отпадъци (НПУДО) 2014 -2020 г.. като в нея са залегнали следните
принципи:

ПРИНЦИПЪТ НА ПРЕДПАЗНИТЕ МЕРКИ
Принципът на превантивните действия е основополагащ, когато става въпрос за
разработване на стратегически документ и най-вече в случаите, касаещи човешкото
здраве. Настоящата програма има за цел да включи и мерки, свързани с
предотвратяването на отрицателни последици върху околната среда посредством
правилното управление на дейностите, свързани с уравнение на отпадъците. Ще бъде
взета под внимание защита на околната среда от въздействието на отпадъците, което
означава, че трябва да бъдат използвани такива мерки, които в най-малка степен
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увреждат околната среда, което включва намаляване на генерирането количество
отпадъци и вредни емисии на територията на РСУО.

ПРИНЦИ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЙЕРАРХИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА
ОТПАДЪЦИТЕ
Йерархията на управлението на отпадъците е определена в рамковата директива
за отпадъци, транспонирана в националното законодателство със ЗООС, ЗУО и
подзаконовата нормативна рамка. Управлението на отпадъците следва да се извършва
чрез предприемане на мерки за насърчаване на вариантите, които да обезпечават найблагоприятните решения и мерки за управление на отпадъците, като се следва следната
последователност: предотвратяване образуването на отпадъци; подготовка за повторна
употреба; рециклиране; друго оползотворяване (например за получаване на енергия);
обезвреждане.

ПРИНЦИПЪТ ЗА АНГАЖИРАНОСТТА
Принципът на ангажираността се основава на въвличане на обществеността при
вземането на решения и изпълнението на мерките по управление на отпадъците.
Участието на обществеността се определя като даване възможност на населението да
въздейства върху резултатите от плановете и целия процес по опазване на околната
среда. Създаването на информираност по екологични въпроси и за повишаване
възприемането и сътрудничеството за конкретния план/дейност/мярка е от голямо
значение, когато става въпрос за намаляване на генерираните количества отпадъци още
при източника. Участието на обществеността се препоръчва при всеки етап от процеса
на управление и опазване на околната среда, а информационните и разяснителните
кампании са неотменна част от процеса. Настоящата програма, придържайки се към
принципа на ангажираността, предвижда и мерки, свързани с „въвличане“ на
общността в процеса по засилване на ангажираността и отговорността, както и в
кампании за популяризиране на мерките за управление на отпадъците.

ПРИНЦИПЪТ ЗА ИНФОРМИРАНОСТ
За екологичните проблеми както на национално, така и на световно ниво трябва
да се алармира навременно. Вниманието към екологичните проблеми нараства с всяка
изминала година. Наблюдава се тенденция правителствата да преразглеждат
политиките си относно мерките за опазване на околната среда и ограничаване вредните
влияния върху нея. Принципът се основавана необходимостта от информираност на
населението за проблемите на околната среда, с цел екологосъобразен начин на живот.
Компетентните органи следва да предоставят на обществеността информация за
околната среда, като всеки има право на достъп до наличната информация за околна
среда, без да е необходимо да доказва конкретен интерес.

ПРИНЦИПЪТ ЗАМЪРСИТЕЛЯТ ПЛАЩА
Принципът Замърсителят плаща означава, че лицето, което замърсява трябва да
плати разходите за отстраняване на замърсяването. В сектора на управление на
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отпадъците това означава, че генераторът на отпадъци трябва да поеме пълната
стойност за третирането и окончателното обезвреждане на образуваните от него
отпадъци.
Съблюдавайки горепосочените принципи е определен и обхватът на РПУО.
Регионална програма за управление на дейностите по отпадъците на регион
Костинброд (2017-2020 г.) е разработена на основание Чл.79 от Закона за опазване на
околната среда /ЗООС/ и Чл.52, ал. 6 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.
Програмата обхваща всички дейности, които произтичат като задължение на
общините в съответствие с нормативните документи по опазване на околната среда. В
съдържанието й са включени мерки свързани с управлението на отпадъците генерирани
от територията на общините от РСУО - Костинброд като са отразени и процесите от
образуването на отпадъците до тяхното обезвреждане. Предмет на програмата са
битови отпадъци; строителни отпадъци; специфични потоци отпадъци – МРО; разделно
събиране на рециклируеми отпадъци и компостиране на биологичноразградими
отпадъци.
Настоящата програма е с период на действие от 2017 до 2020 г. и подлежи на
актуализация в случай на изменения в Националния план за управление на отпадъците
за периода 2014-2020 г. и/или при всяка значима промяна в нормативната база на
дейностите по управление на отпадъците.
Предмет на програмата са дейностите по управление на:
 Битови отпадъци;
 Строителни отпадъци;
 Специфични потоци отпадъци - МРО;
 Разделно събиране на рециклируеми отпадъци;
 Компостиране на биоразградими отпадъци.
Стратегията трябва да бъде ориентирана към постепенно въвеждане на системи
за управление на отпадъците, които да осигуряват минимално въздействие върху
околната среда.
С оглед синхронизиране с мерките за регионално управление на отпадъците с
настъпилите промени в националното законодателство, програмата е съобразена с
европейското и национално законодателство в областта на управлението на
отпадъците.
Правилното въвеждане, прилагане и правоприлагане на законодателството на
ЕС в областта на отпадъците са сред основните приоритети на политиката на ЕС в
областта на околната среда. Директива 2008/98/ЕО за отпадъците, наричана Рамкова
Директива за отпадъците(РДО), отменя предишната Директива 2006/12 за отпадъците и
Директиви 75/439/ЕЕС и 91/689/ЕЕС касаещи съответно отпадъците от отработени
масла и опасните отпадъци. Преработената Рамкова Директива за отпадъците се
прилага от 12 Декември 2010 и въвежда нови разпоредби с цел стимулиране на
предотвратяването на образуване на отпадъци и рециклирането като част от
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йерархията на отпадъците, изясняването на ключови понятия, като дефинициите за
отпадък, оползотворяване и обезвреждане както и установяване на подходящи
процедури, приложими за странични продукти и край на отпадъка.
Законът за управление на отпадъците (ЗУО) е приет от XLI Народно събрание на
Република България на 28 юни 2012 г. и обнародван в Държавен вестник на 13 юли
2012 г., и реципира изискванията на Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕС.
Той регламентира мерките и контрола за защита на околната среда и човешкото здраве
чрез предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от образуването и
управлението на отпадъците, както и чрез намаляване на цялостното въздействие от
използването на ресурси и чрез повишаване ефективността на това използване.
За биоразградимите битови отпадъци ЗУО регламентира конкретни и поетапни
количествени цели за отклоняване на битови биоразградими отпадъци от депата за
битови отпадъци.
Съгласно чл. 31, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, във всеки от
регионите по чл. 49, ал. 9 системите за разделно събиране, повторна употреба,
рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци осигуряват като минимум
изпълнението на следните цели:
-

-

най-късно до 1 януари 2020 г. подготовка за повторна употреба и
рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал,
пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други
източници на не по-малко от 50 на сто от общото тегло на тези отпадъци;
най-късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани
биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на
същите отпадъци, образувани в Република България през 1995 г.

В допълнение към общоевропейската цел за намаляване на депонираните
биоразградими битови отпадъци, в Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците
приета с ПМС № 275 от 06.12.2013 г. (Oбн. ДВ, бр. 107 от 13.12.2013 г.) се поставиха и
национални цели за оползотворяване на битовите биоразградими битови отпадъци.
Програмата следва да включва мерки за предотвратяване на образуването,
разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците на територията на общините,
отчитайки специфичните условия на отделните видове населени места (големина, тип,
брой жители и др.).
Мерките включват най-малко:
4.1.
поетапно въвеждане на разделно събиране и оползотворяване на
биоотпадъците, събирани чрез общинските системи за разделно събиране, както и
изчисление на броя на домакинствата и на населението на всяка община, обслужвани
от общинската система за разделно събиране;
4.2.
разделно събиране и оползотворяване на отпадъците от
обществени зелени площи, паркове и градини;
4.3.
план за изграждане на съоръженията за оползотворяване на
биоотпадъците, когато такива са предвидени на територията на общините, съгласно
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решението по чл. 26, ал. 1, т. 4 от ЗУО, в т.ч. определяне на местоположението,
необходимия капацитет и технология за третиране;
4.4.
насърчаване компостирането на място;
4.5.
повишаване на информираността на населението за ползите и
изискванията за разделното събиране и оползотворяване на биоотпадъците.
Целите се считат за изпълнени при условие, че биоотпадъците са събрани
разделно при източника на образуване, транспортирани и предадени за
оползотворяване. В допълнение Наредбата изисква от кметовете на общини да осигурят
цялото количество образувани биоотпадъци от поддържането на обществени площи,
паркове и градини на територията на съответната община да се събират разделно и
оползотворяват.
Във връзка с процеса на програмиране, ЗУО съдържа няколко ключови
изисквания относно общинската програма за управление на отпадъците.
Първо: Програмата се разработва в съответствие със структурата, целите и
предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (НПУО).
Второ: Програмата се разработва и приема за период, който следва да съвпада с
периода на действие на НПУО. Периодът на приетия от Министерски съвет НПУО е
2014-2020 г. Следователно регионалната програма за управление на отпадъците следва
да се разработи за периода до 2020 г.
Трето: Програма трябва да включва необходимите мерки за изпълнение на
задълженията на кметовете на общините, регламентирани в Глава втора, Раздел III на
ЗУО.
Четвърто: Програма трябва да е достъпна за обществеността най-малко чрез
публикуването й на интернет страницата на общините.
Тъй като ЗУО изисква програмите за управление на отпадъците да се разработва
в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за
управление на отпадъците, то той определя рамката на обхвата и съдържанието на
регионалните програми за управление на отпадъците. В този контекст, ЗУО съдържа
конкретни изисквания за съдържание на НПУО, респективно към програмите за
управление на отпадъците, поради което в обхвата на настоящата програма са:
 анализ на състоянието и прогноза за вида, количествата и източниците на
отпадъците, образувани на територията на страната, както и за отпадъците, които е
вероятно да бъдат обект на трансграничен превоз от или до националната територия;
 съществуващите схеми за събиране на отпадъци и основни инсталации и
съоръжения за обезвреждане и оползотворяване, включително всякакви специални
договорености за отработени масла, опасни отпадъци или потоци от отпадъци, за които
са регламентирани изисквания с този закон и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му;
 оценка на необходимостта от нови схеми за събиране, закриване на
съществуващи инсталации и съоръжения за отпадъци, допълнителна инфраструктура
от инсталации и съоръжения за отпадъци, както и съотносимите към това инвестиции;
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 информация
за
критериите,
използвани
за
определяне
на
местоположението и капацитета на основните инсталации и съоръжения за
обезвреждане или оползотворяване на отпадъци, които се предвижда да бъдат
изградени;
 общи политики за управление на отпадъците, включително предвидени
технологии и методи за управление на отпадъците, и специфични политики към
определени групи отпадъци, които изискват специално управление;
 мерки за подпомагане на повторната употреба на продуктите и на
дейности по подготовка за повторна употреба, по-специално чрез насърчаване
създаването на мрежи за повторна употреба и поправки и подкрепата за тях,
използването на икономически инструменти, критерии за доставка, количествени цели
или други мерки;
 мерки за насърчаване на висококачествено рециклиране чрез въвеждане
на схеми за разделно събиране на отпадъци, когато това е технически, екологично и
икономически приложимо, за да се гарантират необходимите стандарти за качество на
съответните рециклиращи сектори;
 организационни аспекти, свързани с управлението на отпадъци,
включително описание на разпределението на отговорностите между централните и
териториалните изпълнителни органи, физическите и юридическите лица, които
осъществяват управлението на отпадъците;
 оценка на ползата и целесъобразността от използването на икономически
и други инструменти за решаване на различни проблеми в областта на отпадъците, като
се взема предвид необходимостта от поддържане на гладкото функциониране на
пазара;
 мерки за насърчаване на разделното събиране на биоотпадьците с цел
компостиране и анаеробно разграждане, както и за третиране на биоотпадъците по
начин, който осигурява висока степен на защита на околната среда, в т.ч. мерки за
поетапно намаляване на количествата депонирани биоразградими отпадъци;
 мерки за насърчаване прилагането на варианти за управление на
отпадъците, които обезпечават най-благоприятните за околната среда резултати като
цяло, в съответствие с йерархията за управление на отпадъците, посочена в ЗУО;
 използването на безопасни за околната среда материали, произведени от
биоотпадъци;
 отделна глава за управлението на опаковките и отпадъците от опаковки, в
т.ч. мерки за предотвратяване и повторна употреба;
 национална стратегия за ограничаване на количествата биоразградими
отпадъци, обезвреждани в депа;
 информация за замърсени в миналото площадки за обезвреждане на
отпадъци и мерки за тяхното възстановяване;
 мерки за прилагане на разяснителни кампании и предоставяне на
информация, насочена към широката общественост или към специфични групи от
потребители;
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 целите, етапите и сроковете за тяхното постигане;
 оценка на финансовите средства, необходими за осъществяване на плана;
 координация с други планове и програми, имащи връзка с дейността;
 система за отчет и контрол на изпълнението;
 система за оценка на резултатите и за актуализация на плана.
Програмата за управление на отпадъците на регион Костинброд включва и
мерки за създаване на интегрирана и адекватна мрежа от съоръжения и инсталации за
обезвреждане на отпадъците, както и на инсталации за оползотворяване на битови
отпадъци (1) чрез прилагане на най-добрите налични техники; (2) в най-близките
съоръжения/инсталации, намиращи се до източника на образуване на отпадъците, като
се използват най-подходящите методи и технологии, осигуряващи висока степен на
защита на човешкото здраве и околната среда.
Програмата предвижда и мерки за прилагане на системи за разделно събиране
най-малко на следните отпадъци: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, и мерки
за изпълнение на целите за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на
отпадъчни материали по чл. 31 и 32 от ЗУО - битовите отпадъци от хартия и картон,
метали, пластмаса и стъкло, битовите биоразградими отпадъци, в т.ч. биоотпадъците.

3. Морфологични анализи и оценка на състава на
генерираните на териториите на общините от регион
Костинброд, битови отпадъци
Отделянето от общия поток битови отпадъци, на опасните вещества и
веществата, които могат да бъдат рециклирани и оползотворени, предотвратява
замърсяването на околната среда, води до пестене на естествени суровини и в
значителна степен намалява количествата на отпадъците постъпващи за обезвреждане,
което от своя страна намалява разходите, които се изразходват от общините за
обезвреждане на битови отпадъци.
В различните общини количеството и морфологичният състав на образуваните
битови отпадъци варира в зависимост от функционалния тип на населените места в
общината, социалния статус на населението и други фактори.
За правилното управление на битовия отпадъчен поток, определяне на
необходимите съдове за събиране на битови отпадъци, въвеждане на системи за
разделно събиране на масово разпространени отпадъци, в това число за опасни
отпадъци от домакинствата, изграждане на необходимата инфраструктура,
оптимизиране на съществуващите системите за събиране в дългосрочна перспектива и
определяне на необходимите разходи, е необходимо добиване на ясна представа за
морфологичния състав на битовите отпадъци, генерирани на съответната територия.
Морфологичните анализи на състава и количеството на битовите отпадъци,
образувани на територията на общините от регион Костинброд са извършени съгласно
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Методика за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, утвърдена
със Заповед № РД-744/29.09.2012 г. на Министъра на околната среда и водите.
Показателят морфологичен състав характеризира количеството на отделните
компоненти спрямо общото количество на отпадъците (хартия, хранителни отпадъци,
пластмаси, текстил, стъкло, метали, опасни отпадъци и др.). Данните за морфологичния
състав са необходими при избор на системи за разделно събиране на отпадъци или при
оптимизация на въведените такива. Основна предпоставка за адекватно определяне на
състава на битовите отпадъци е правилното дефиниране и оценка на различните
отпадъчни потоци на територията на общината, в случая на общините от регион
Костинброд, а също и определянето на тяхната тежест по отношение на общото
количество генерирани отпадъци.
За определяне на количествата на отпадъците, които се генерират в дадено
населено място, община, регион е необходимо да бъдат идентифицирани различните
генератори и отпадъчни потоци, както и да бъде определена тяхната тежест по
отношение на общото количество образувани отпадъци. За целта, освен битовите
отпадъци обхванати от системата за сметосъбиране, трябва да бъдат отчетени и
различните потоци отпадъци за рециклиране, както и други фракции разделно събрани
отпадъци, напр. зелени и други био-отпадъци.
Според начина на събиране битовите отпадъци от територията на общината се
обхващат чрез следните потоци:
 смесени битови отпадъци:
– събирани чрез съдове за битови отпадъци;
– отпадъци от улични кошчета и почистване на улици.
 разделно събрани отпадъци:
– разделно събрани рециклируеми отпадъци чрез контейнери и/или
чували;
– рециклируеми отпадъци, предадени в центрове за приемане на
отпадъци и площадки за изкупуване на вторични суровини;
– разделно събрани зелени и биоотпадъци.
Таблица № 36 Образувани битови отпадъци на територията на Община Костинброд
Видове отпадъци
Смесени битови отпадъци,
постъпили в Регионално депо
Костинброд
Разделно събрани битови
отпадъци в контейнерите за
разделно събиране на отпадъци
от опаковки, ЕКОБУЛПАК АД

град Костинброд,
тона

села, Община
Костинброд, тона

ОБЩО, тона

8 754,01

4 000,00

12 754,01

104,80

0,00

104,80
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Разделно събрани битови
отпадъци от операторите на
площадки за изкупуване или
безвъзмездно предаване
Директно предадени за
рециклиране от предприятия
Биоотпадъци от поддържането
на обществени площи, паркове и
градини
ОБЩО ОТПАДЪЦИ

0,00

0,00

0,00

1 205,00

0,00

1 205,00

1 302,27

204,25

1 506,52

11 366,07

4 204,25

15 570,32

Таблица 37 – Смесени отпадъци, генерирани на територията на община Божурище
и обезвредени чрез депониране (за периода м. юли, 2014 г. - м. май, 2015 г.)
Депонирани отпадъци
от разделното
събиране на отпадъци
от опаковки

Депонирани
битови отпадъци
на регионално депо
- Костинброд

юли.14

6,12

339,96

авг.14

5,45

298,76

септ.14

6,37

323,4

окт.14

6,49

317,94

ноември.14

5,54

217,16

дек.14

5,37

192,6

ян.15

4,39

166,62

февр.15

4,53

159,6

март.15

5,14

201,36

апр.15

6,54

456,74

май.15

8,13

333,14

месеци

10,95
юни.15
Общо по
75,02
позиции:
Общо депониран:

272
3279,28
3354,30

Таблица № 38 Образувани битови отпадъци (в тона) на територията на Община Годеч
Видове отпадъци
Смесени битови
отпадъци, депонирани на
Регионално депо с.
Богьовци - Община
Костинброд

град Г одеч, тона

села, Община
Г одеч, тона

ОБЩО, тона

1722,75

350,29

2073,04
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Разделно събрани битови
отпадъци в контейнерите
за разделно събиране на
отпадъци от опаковки,
Екоколект АД
Разделно събрани битови
отпадъци от операторите
на площадки за
изкупуване или
безвъзмездно предаване
Директно предадени за
рециклиране от
предприятия
Биоотпадъци от
поддържането на
обществени площи,
паркове и градини
ОБЩО ОТПАДЪЦИ

5,30

0,00

5,30

0,00

0,00

0,00

10,60

0,00

10,60

120,00

40,00

160,00

1858,64

390,29

2248,94

Таблица №39 Образувани битови отпадъци на територията на Община Сливница
град Сливница,
тона

села, Община
Сливница, тона

ОБЩО, тона

1426,65

365,24

1791,89

Разделно събрани битови отпадъци
в контейнерите за разделно
събиране на отпадъци от опаковки,
ЕКОКОЛЕКТ АД

9,01

0,00

9,01

Разделно събрани битови отпадъци
от операторите на площадки за
изкупуване или безвъзмездно
предаване

309,01

0,00

309,01

Директно предадени за
рециклиране от предприятия

16,41

0,00

16,41

Биоотпадъци от поддържането на
обществени площи, паркове и
градини

249,65

1281,88

1531,53

ОБЩО ОТПАДЪЦИ

2010,72

1647,12

3657,85

Видове отпадъци

Смесени битови отпадъци,
постъпили в Регионалното
депо за неопасни отпадъци - с.
Богьовци, община Костинброд
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Таблица 40 Общо количество генерирани отпадъци на територията на
Община Драгоман по потоци отпадъци
ОБЩО КОЛИЧЕСВО ГЕНЕРИРАНИ ОТПАДЪЦИ
1. Депонирани смесени битови отпадъци (сив
контейнер)

431,64

2. Разделно събрани битови отпадъци, от които:
2.1 Пластмасови опаковки

3,11
1,05

2.2 Хартиени и картонени опаковки

1,75

2.3 Стъкло

0,30

3. Генериран зелен отпадък от общински площи
(паркове и градини)

0,00

4. Генериран зелен отпадък от общински площи
(паркове и градини)

397, 61

5. Общо генерирани битови отпадъци

832,36

Таблица 41 Генерирани отпадъци на територията на община Своге
Видове отпадъци

Смесени битови отпадъци,
постъпили в Депо за неопасни
отпадъци община Костинброд
Разделно събрани битови
отпадъци в контейнерите за
разделно събиране на отпадъци
от опаковки, ЕКОПАК
БЪЛГАРИЯ АД
Разделно събрани битови
отпадъци от операторите на
площадки за изкупуване или
безвъзмездно предаване
Директно предадени за
рециклиране от предприятия
Биоотпадъци от поддържането
на обществени площи, паркове
и градини
ОБЩО ОТПАДЪЦИ

Гр. Своге

села, Община Своге

ОБЩО

(тона)

(тона)

(тона)

2379,83

3853,35

6233,18

26,68

8,89

35,58

0,00

0,00

0,00

147,00

0,00

147,00

105,00

249,20

354,20

2658,51

4111,45

6769,96
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А. ОБЩИНА КОСТИНБРОД
За целите на настоящият доклад понятието "морфологичен състав" може да
бъде формулирано по следния начин – „Морфологичният състав е характеристика,
изразяваща количеството на отделните видове отпадъци (хартия, хранителни
отпадъци, пластмаси, текстил, стъкло, метали, опасни отпадъци и др.), изразено в
процент спрямо общото количество на отпадъците“.
В различните общини количеството и морфологичният състав на образуваните
битови отпадъци варира в зависимост от функционалния тип на населените места,
социалния статус на населението и други.
Данните за морфологичния състав са необходими при избор на определяне на
капацитета на съоръжения за предварително третиране и обезвреждане на битовите
отпадъци, при въвеждането на системи за разделно събиране на отпадъците или при
оптимизация на въведените такива.
Таблица №42 Образувани количества смесени битови отпадъци по морфологични фракции за

Община Костинброд

села, Община
Костинброд
Морфологичен състав
Хранителни отпадъци
Хартия
Пластмаса
Текстил
Гума
Кожа

гр. Костинброд

ОБЩО за
Община
Костинброд

Градински отпадъци
Дървесни отпадъци
Стъкло
Метали
Инертни материали
Опасни отпадъци от бита

16,61%
20,42%
13,96%
3,48%
0,94%
0,01%
22,66%
1,63%
3,04%
4,86%
9,65%
2,74%

18,73%
9,59%
9,79%
4,13%
2,03%
0,58%
21,88%
12,18%
3,93%
0,96%
15,66%
0,54%

17,19%
17,49%
12,83%
3,66%
1,24%
0,16%
22,45%
4,48%
3,28%
3,81%
11,27%
2,14%

ОБЩО

100,0%

100,0%

100,00%

Източник: Морфологичен анализ, юли 2016 г.

След проведените четирисезонни изследвания при изготвянето
морфологичния анализ могат да се направят следните изводи за общината:

на

1) Необходимо е да се работи в посока подобряване ефективността от развитата
система за разделно събиране на отпадъци от опаковки от“ Екобулпак“ АД.
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Населението не е информирано достатъчно и не използва по предназначение
разположените цветни контейнери.
2) Препоръчва се да се развие система за разделно събиране на градински,
дървесни отпадъци и хранителни отпадъци и тяхното компостиране. Въвеждането на
подобна практика трябва да бъде установено при спазване на Наредбата за събиране на
биоотпадъците (приета с ПМС №275/06.12.2013г.) и в съответствие с Приложение №1
Допустими видове биоотпадъци към Наредбата за третиране на биоотпадъците (приета
с ПМС № 235/2013г.). Количествата на градинските отпадъци по Методиката
(растителни отпадъци съгл. цитираните наредби) са значителни както в градските зони
на Община Костинброд - Зона №2 (34,98% - сезон „лято“ и 38,84% - сезон „есен“), така
и селската зона - зона №4 (с. Петърч) през сезоните „пролет“(32,29%) и „лято“
(19,30%). В допълнение извършеното разделяне на хранителните отпадъците от сезон
„есен“ на хранителни /отпадъци от плодове, зеленчуци, и др./ и хранителни /месо, риба,
животински продукти, кости/, позволи да се направи обща оценка за количествата
хранителни отпадъци от плодове и зеленчуци, част от които могат да участват в
аеробно компостиране в зависимост от прилаганата технология- приблизително 16,14%
от Зона №1, 21,33% от Зона №2, 12,09% от Зона №3 и 12,20 % от Зона №4. Най - високо
съдържание на хранителни отпадъци през сезон „есен“ са измерени в Зона № 2 26,82%, като 24,94 % представляват хранителни отпадъци от плодове, зеленчуци и др.
След преразпределение на фракция „други“ и отчитане на директно предадените за
рециклиране отпадъци, в окончателния морфологичен състав на Община Костинброд
са определени 17,19 % хранителните отпадъци, като значителна част от тях могат да
участват в бъдеща система за компостиране на отпадъците.
3) Въвеждане на механично сепариране на битовите отпадъци
Фракционният състав благоприятства, както ръчните, така и механичните техники за
сепариране. Фракцията с размери над 150 мм е в най- голям процент, което е
характерно за урбанизираните градове. От една страна могат да бъдат отделени хартия,
стъкло, пластмаси и метали от битовия отпадъчен поток, с което ще се подпомогне
изпълнението на задълженията на общината съгласно чл.31, ал.1, т.1 на ЗУО. От друга
страна е възможно хартията и пластмасите, отделени при сепарирането, които са
негодни за рециклиране, да бъдат използвани за производство на RDF- гориво
отпадъци, което се доставя за изгаряне в циментови пещи или в други инсталации,
притежаващи съответните разрешителни документи съгласно действащото
законодателство. По този начин ще се постигне значително намаляване на количествата
на отпадъците, постъпващи за депониране и спестяване на средства на общината от
отчисленията по чл.64 на ЗУО.
4) Намаляване на количеството на отпадъците чрез биологично третиране
Относително високото съдържание на биоразградима материя позволява прилагането
на подход, чиято ефективност обаче ще зависи доколко биоразградимите съставки са
отстранени преди това чрез разделното събиране и сепарирането.
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5) Община Костинброд трябва да обърне сериозно внимание на предприятията,
които генерират производствени опасни и неопасни отпадъци. При изследване на
отпадъците от Зона №3 (Промишлена зона ), генераторите включени като обекти във
всички сезони изхвърляха опасни отпадъци - печатарски мастила, алкидни бои,
замърсени с ацетон кърпи, замърсени хартии, пластмасови ролки с мастила и бои,
кабели, счупени осветителни тела и електроизмервателни уреди. Управлението на тези
отпадъци следва да се извършва при спазване на разпоредбите на специализираното
законодателство, а не чрез смесването им с битовите отпадъци и използването на
контейнерите за битова смет.
Б. ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
Таблица №43 Изчисляване на морфологичния състав на отпадъците за община
Божурище общо за всички сезони

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Морфологична
фракция
Хранителни
Хартия и картон
Пластмаса
Текстил
Гума
Кожа
Градински
Дърво
Стъкло
Метали
Инертни
Опасни
Други
Общо

Сезон Лято
(средно)

Сезон Есен
(средно)

Сезон Зима
(средно)

Сезон Пролет
(средно)

Съдържание, Съдържание, Съдържание,
Съдържание, %
%
%
%
7,09
11,35
10,68
16,89
5,83
5,60
4,80
6,42
6,90
5,88
6,78
7,16
4,33
3,52
4,80
3,90
0,70
0,00
0,32
0,36
0,43
0,00
0,14
0,00
30,74
18,83
5,66
12,92
1,58
0,72
0,70
1,52
6,49
7,05
5,47
8,78
2,07
3,91
3,81
3,59
15,16
24,08
33,24
16,95
0,03
0,00
0,02
0,30
18,64
19,06
23,57
21,21
100,00
100,00
100,00
100,00

Средно
Съдържание,
%
11,50
5,66
6,68
4,14
0,34
0,14
17,04
1,13
6,95
3,35
22,36
0,09
20,62
100,00

Източник: Морфологичен анализ за 2016 г.
След проведените четирисезонни изследвания върху избраната обследвана
смесена зона могат да се направят следните изводи за община Божурище:
1) Необходимо е да се работи в посока подобряване ефективността от развитата
система за разделно събиране на отпадъци от опаковки от “Екобулпак“ АД. Анализите
от пробите показват значителни количества рециклируеми отпадъци от пластмаса,
хартия и стъкло в смесения битов отпадък. Следва да се прецизира източника на
проблема – малък на брой контейнери, неправилното им разположение, липса на
заинтересованост в обществото, липса на осведоменост или др.
2) Препоръчва се да се развие система за разделно събиране на градински и
дървесни отпадъци, с цел тяхното компостиране. Въвеждането на подобна практика
трябва да бъде установено при спазване на Наредбата за събиране на биоотпадъците

~ 165 ~

(приета с ПМС №275/06.12.2013г.) и в съответствие с Приложение № 1 Допустими
видове биоотпадъци към Наредбата за третиране на биоотпадъците (приета с ПМС №
235/2013г.).
Към настоящия момент зелените отпадъци от паркове и градини не се събират
разделно и не се оползотворяват. Съгласно ЗУО и разписаните изисквания към
задълженията на кметовете, следва да се развие система за разделно събиране на зелени
отпадъци.
3) Община Божурище трябва да обърне внимание на големия обем на
рециклируемата фракция, попадаща в сивия контейнер и да предприеме действи по
предварително третиране преди депониране.
4) Поради използването на твърдо гориво за отопление през есента и зимата в
община Божурище е необходимо да изгради система за изхвърляне на пепелта от
печките. Този отпадък, попада в контейнерите за битови отпадъци и ще затруднява
всеки един процес на сепарация.
В. ОБЩИНА ГОДЕЧ

Таблица № 44Морфологичен състав на битовите отпадъци на Община Годеч в Смесена Зона
- район от гр. Годеч, включващ центъра, търговски обекти и жилищна част (в т.ч. ниско и
средно строителство) ________________________________________________________________
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Фракция 1

Фракция 2

Фракция 3
ОБЩО ЗА
ИЗСЛЕДВАНАТА
ЗОНА В ГРАД ГОДЕЧ

Морфологичен състав
над 150 мм
Компоненти
Хранителни /плодове и зеленчуци/
Хранителни други
Хранителни общо
Хартиени ОПАКОВКИ, в т.ч:
Вълнообразен картон (Велпапе)

от 65 до 150 мм

kg
1,00
5,30
6,30
1,85
0,85

%
1,45
7,68
9,12
2,68
1,23

kg
1,25
0,45
1,70
1,50
0,25

%
2,84
1,02
3,86
3,41
0,57

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, памперси, салфетки,
санитарна хартия
Хартия - общо
Пластмаса - обща, която не е от
опаковки( детски играчки, касети, или с
неясен произход за вид)
ПВЦ ( балатум, мушама)
Пластмасови ОПАКОВКИ , в т.ч.:

0,20

0,29

0,15

0,34

0,80

1,16

1,10

2,50

2,45
4,30

3,55
6,23

0,95
2,45

2,16
5,57

1,00
0,15
8,80

1,45
0,22
12,74

0,25
2,35

0,57
0,00
5,34

ПЕТ( прозрачен, бял, зелен, кафяв, син)
Фолиа (Стреч найлон, торбички,
опаковки от солети, вафли, хляб,чипс и
други пакетирани хран. Продукти)
Стиропор
Твърди пластмасови отпадъци
(майонеза, сосове, горчица, кетчуп,
шампоани, пасти за зъби, кремове за ръце
и лице, касетки от зеленчуци)

2,10

3,04

0,65

1,48

2,95
0,10

4,27
0,14

0,75
0,05

1,70
0,11

2,05

2,97

0,90

2,05

1,60
9,95
2,60

0,00
2,60
0,45

1,55
31,30
1,25

2,32
14,41
3,77
0,00
2,24
45,33
1,81

0,60
27,75
1,30

0,00
5,91
1,02
0,00
1,36
63,07
2,95

0,85

1,23

0,35

0,00
0,85

0,00
1,23

2,25
0,25
2,50
4,80
2,60
1,05

Други опаковки от пластмаси, на които
не е упоменат вида и произхода
Пластмаса - общо
Текстил
Гума
Кожа
Г радински
Дървесни отпадъци
Стъкло - опаковки от бутилки и буркани,
съдове.
Стъкло - прозоречно стъкло, натрошено
стъкло и др./
Стъкло - общо
Метали / съдове, прибори за
хранене,парчета ламарина, винкели,
арматурно желязо, домакински уреди,
ВИК - тръби, водомери и др./
Метали - консервни кутии, кенове
Метали - общо
Инертни материали
ИУЕЕО
ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ
ДРУГИ ОТПАДЪЦИ
общо тегло на фракция

69,05

до 65 мм
%
8,03
1,52
9,54
0,87
0,00

kg
4,10
6,10
10,20
3,55
1,10

0,00

0,35

0,26

0,20

0,87

2,10

1,54

0,55
0,75

2,39
3,25

3,95
7,50

2,90
5,51

0,60

0,00
0,00
2,60

1,25
0,15
11,75

0,92
0,11
8,64

0,00

2,75

2,02

0,20
0,05

0,87
0,22

3,90
0,20

2,87
0,15

0,35

1,52

3,30

2,42

3,85
1,25

0,00
2,60
0,00
0,00
0,00
16,70
5,42

1,60
13,15
3,05
0,00
2,15
62,90
3,80

1,18
9,67
2,24
0,00
1,58
46,22
2,79

0,80

0,10

0,43

1,30

0,96

0,40
0,75

0,91
1,70

0,15
0,25

0,65
1,08

0,55
1,85

0,40
1,36

3,26

0,00

0,00

0,00

2,25

1,65

0,36
3,62
6,95
3,77
1,52
0,00
100,0

0,20
0,20
5,60
0,25
0,35

0,45
0,45
12,73
0,57
0,80
0,00
100,0

0,00
0,00
11,28
0,00
0,00
50,11
100,00

0,45
2,70
13,00
2,85
1,40
11,55
136,10

0,33
1,98
9,55
2,09
1,03
8,49
100,00

44,00

kg
1,85
0,35
2,20
0,20

0,60

0,00
2,60

11,55
23,05

%
3,01
4,48
7,49
2,61
0,81
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След проведените четирисезонни изследвания върху избраната обследвана
смесена зона
могат да се направят следните изводи за община Годеч.
1) Необходимо е да се работи в посока подобряване ефективността от развитата
система за разделно събиране на отпадъци от опаковки от “Екоколект“ АД.
Разположени са малък брой контейнери, чрез които не се осигурява достъпност за
цялото население до системата за разделно събиране. Анализите от пробите показват
значителни количества рециклируеми отпадъци от пластмаса, хартия и стъкло. В
същото време в рамките на едногодишния период на изготвяне на морфологичния
анализ има сепарирани хартия и пластмаси, но няма отделени стъклени опаковки.
2) Препоръчва се да се развие система за разделно събиране на градински и
дървесни отпадъци, с цел тяхното компостиране. Въвеждането на подобна практика
трябва да бъде установено при спазване на Наредбата за събиране на биоотпадъците
(приета с ПМС №275/06.12.2013г.) и в съответствие с Приложение №1 Допустими
видове биоотпадъци към Наредбата за третиране на биоотпадъците (приета с ПМС №
235/2013г.). Количествата на градинските отпадъци по Методиката (растителни
отпадъци съгл. цитираните наредби) са значителни през 3 от обследваните сезони
„пролет“ - 21,63%, лято - 21,99% и „есен“ - 46,22%. В допълнение към заданието по
договор беше извършеното разделяне на хранителните отпадъците на хранителни
/отпадъци от плодове, зеленчуци, и др./ и хранителни /месо, риба, животински
продукти, кости/, което позволява да се направи обща оценка за количествата
хранителни отпадъци от плодове и зеленчуци, които могат да участват в аеробно
компостиране - 7,53% съгласно средно аритметичния резултат от 4-те сезона. След
преразпределение на фракция „други“ и отчитане на директно предадените за
рециклиране отпадъци, в окончателния морфологичен състав на
Община Годеч са определени 10,42 % хранителните отпадъци за Община Годеч,
като част от тях могат да участват в бъдеща система за компостиране на отпадъците.
3) Въвеждане на механично сепариране на битовите отпадъци
Фракционният състав благоприятства, както ръчните, така и механичните
техники за сепариране. Фракционният състав е с най-висок процент - 49,45% в
отпадъците над 150 мм. Присъствието на хартиените отпадъци от опаковки и през
четирите сезона е сравнително нисък процент - 3,89%, но присъствието на хартия с
друг произход е 6,03%. Ползването на печки с твърдо гориво в по- голяма част от
домакинствата на община Годеч, обяснява този факт, типичен за населеното място.
4) Община Годеч трябва да обърне внимание на търговските обекти и
магазинната мрежа, която генерира хранителни отпадъци и отпадъци от опаковки пластмасови и хартиени и тяхното отделяне при генератора, за да се избегне
попадането им в контейнерите за битови отпадъци.
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5) Поради използването на твърдо гориво за отопление през есента и зимата в
община Годеч е необходимо да изгради система за изхвърляне на пепелта от печките.
Този отпадък, попада в контейнерите за битови отпадъци и ще затруднява всеки един
процес на сепарация.
Г. Община Сливница
Таблица №45 Морфологичен

състав (%) на образуваните отпадъци в Община Сливница
гр. Сливница

села, Община
Сливница

ОБЩО за
Община
Сливница

Хранителни отпадъци

8,52%

2,96%

6,02%

Хартия

11,26%

3,34%

7,69%

Пластмаса

10,16%

2,44%

6,68%

Текстил

2,80%

0,90%

1,95%

Гума

0,07%

0,13%

0,09%

Кожа

0,44%

0,19%

0,33%

Градински отпадъци

30,56%

83,45%

54,38%

Дървесни отпадъци

3,97%

0,97%

2,62%

Стъкло

5,76%

1,68%

3,92%

Метали

12,77%

0,19%

7,11%

Инертни материали

13,35%

3,62%

8,97%

Опасни отпадъци от бита

0,34%

0,13%

0,24%

100,00%

100,00%

100,00%

Морфологичен състав

ОБЩО

След проведените четири сезонни изследвания върху трите избрани генератора
могат да се направят следните изводи за община Сливница.
1)
Необходимо е да се работи в посока подобряване ефективността от
развитата система за разделно събиране на отпадъци от опаковки от “Екоколект“ АД.
Независимо, че е изпълнен нормативно определения брой контейнери, то техният брой
и обем за събиране на отпадъците от опаковки е недостатъчен. Разпределението на
цветните контейнери не е равномерно, разстоянията в някои от районите на града са
големи и отдалечеността затруднява достъпа до системата за разделно събиране.
Анализите на пробите през различните сезони показват значителни количества
рециклируеми отпадъци от пластмаса, хартия и стъкло.
2)
Получените резултати по отношение на градинските и дървесните
отпадъци показват общ резултат от 57 % в окончателния морфологичен състав. След
преразпределение на фракция „други“, в окончателния морфологичен състав на
Община Сливница са определени 10,35 % хранителните отпадъци за Община
Сливница, като част от тях могат да участват в бъдеща система за компостиране на
отпадъците (отпадъци от плодове, зеленчуци, и др.). Тези данни дават основание да се
препоръча подобряване на съществуващата система за разделно събиране на

~ 169 ~

растителни отпадъци чрез поставяне на контейнери за биоотпадъци в населените места
от общината и редовното им събиране по график през съответните сезони (пролет, лято
и есен) и доставянето им за компостиране. Разделното събиране на градински, дървесни
отпадъци и хранителни отпадъци следва да бъде установено при спазване на Наредбата
за събиране на биоотпадъците (приета с ПМС №275/06.12.2013г.) и в съответствие с
Приложение №1 Допустими видове
биоотпадъци към Наредбата за третиране на биоотпадъците (приета с ПМС №
235/2013г.).
3)

Въвеждане на механично сепариране на битовите отпадъци

Фракционният състав благоприятства, както ръчните, така и механичните
техники за сепариране. Фракционният състав е относително равномерно разпределен,
което е типично за градове и населени места население до 25 000 жители. Могат да
бъдат отделени хартия, стъкло, пластмаси и метали от битовия отпадъчен поток, с
което ще се подпомогне изпълнението на задълженията на общината съгласно чл.31,
ал.1, т.1 на ЗУО. По този начин ще се постигне значително намаляване на количествата
на отпадъците, постъпващи за депониране и спестяване на средства на общината от
отчисленията по чл.64 на ЗУО.
4)
Община Сливница трябва да обърне внимание на търговските обекти и
магазинната мрежа, която генерира хранителни отпадъци и отпадъци от опаковки пластмасови и хартиени и тяхното отделяне при генератора, за да се избегне
попадането им в контейнерите за битови отпадъци.

Д. Община Драгоман
Таблица 46 Морфологичен състав (%) на образуваните отпадъци в Община
Драгоман

Морфологична
фракция

Средно
Сезон Зима Сезон Пролет Сезон Лято
Сезон Есен
(средно)
(средно)
(средно)
(средно)
Съдържание, Съдържание, Съдържание, Съдържание, Съдържание,
%
%
%
%
%

Хранителни

19,19

11,68

8,43

6,72

Хартия и
картон

17,07

8,50

10,01

12,54

Пластмаса

7,54

5,11

4,15

0,25

4,26

Текстил

3,70

4,15

4,52

1,24

3,40

Гума

1,15

0,31

1,14

0,69

0,82

Кожа

0,38

0,23

0,50

0,41

0,38

Градински

9,92

35,82

42,94

41,90

32,65

Дърво

0,56

8,72

3,75

11,72

6,19

Стъкло

5,12

5,94

1,79

6,66

4,88

23,44

6,85

11,87

7,21

12,34

Инертни

11,51
12,03
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Метали

0,82

0,20

2,39

0,69

1,03

Опасни

0,78

0,55

0,60

1,34

0,81

Други

10,33

11,94

7,91

8,63

9,70

Общо

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

След изследване на морфологичния състав на отпадъците следва да се направи и
оценка на съдържанието на рециклируемите материали – хартия, пластмаса, стъкло,
метали, за които общината има законови изисквания да предприеме действия и мерки
за постигане на рециклиране на 50% от тях; да се направи оценка на съдържащите се
биоразградими отпадъци, за които общината има законово изискване да намали с 35%,
а впоследствие с 50% количеството, което отива за депониране.

Е. Община Своге
Таблица 47 Морфологичен състав (%) на образуваните отпадъци в Община Своге
гр. Своге

села, Община Своге

Община
Своге

Хранителни отпадъци
Хартия
Пластмаса
Текстил
Гума
Кожа
Градински отпадъци
Дървесни отпадъци
Стъкло
Метали
Инертни материали

23,92%
19,35%
14,85%
1,34%
0,48%
0,88%
17,21%
1,68%
6,64%
2,11%
10,50%

17,28%
11,71%
10,44%
3,73%
2,48%
1,29%
27,28%
10,39%
4,22%
1,68%
8,94%

19,89%
14,71%
12,18%
2,79%
1,69%
1,13%
23,32%
6,97%
5,17%
1,85%
9,55%

Опасни отпадъци от бита
ОБЩО

1,04%

0,56%

0,75%

100,0%

100,00%

100,00%

Морфологичен състав

ИЗВОДИ:

Бъдещите действия на общинските администрации на общините от РСУО
Костинброд са насочени към отделянето на тези рециклируеми и биоразградими
отпадъци от общия поток битови отпадъци с цел тяхното оползотворяване чрез
изграждането на компостираща инсталация на територията на община Сливница, която
да се ползва и от двете общини.
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4. Прогноза за количествата и морфологичния състав на
отпадъците в общините от РСУО Костинброд
Прогнозата за образуваните битови отпадъци на територията на Общините от
РУСО с регион Костинброд за периода 2016-2020 г. е изготвена въз основа на два
компонента:
 Демографска прогноза за периода 2016-2020 г.;
 Норма на натрупване на отпадъци на 1 жител и прогноза за нарастването й.

Демографска прогноза за периода 2017-2020 г. – 2025 г.
За охарактеризиране на демографското положение в Общините от РУСО с
регион Костинброд са ползвани данните на Националния статистически институт
(НСИ). 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.
Таблица 48. Демографска прогноза по данни на НСИ за общините от регион
Костинброд за периода 2017 – 2020 г.
Община
23 София
2326 Костинброд
2306 Божурище
2309 Годеч
2316 Драгоман
2345 Сливница
2343 Своге

2017

2018

2019

2020

231443
16843
8432
4750
4994
8758
19633

229326
16702
8441
4661
4952
8639
19274

227220
16565
8452
4571
4905
8513
18935

225171
16431
8460
4485
4858
8399
18604

Таблица 49. Демографска прогноза по данни на НСИ за общините в РСУО
Костинброд (бр. жители) за периода 2021 – 2025 г.
Община
23 София
2326 Костинброд
2306 Божурище
2309 Годеч
2316 Драгоман
2345 Сливница
2343 Своге

2021

2022

2023

2024

2025

223179
16293
8480
4380
4823
8278
18288

221193
16159
8493
4284
4778
8156
17971

219235
16024
8507
4198
4737
8039
17657

217392
15889
8529
4105
4699
7930
17364

215476
15747
8558
4016
4660
7814
17069
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Прогнозата за броя на населението на общините от РСУО Костинброд е
изготвена на базата на следните източници на информация:
 Данни за броя на населението по общини за периода 2020-2045 г.;
 Официална демографска прогноза на НСИ за периода до 2070 г. - I вариант
(при хипотеза за конвергентност). Този вариант е определен от НСИ като найреалистичен. Прогнозата на НСИ по този вариант включва както прогноза за
населението общо за страната, така и за всяка една от 28-те области.
Демографската картина показва устойчивост както като цяло за общината, така и
за отделните населени места, като тази устойчивост е характерна и за малките населени
места.
На база на отчетените данни се очаква населението на общините от РСУО
Костинброд, за времето на реализация на проекта да намалее.
Прогнозата за количеството на генерираните отпадъци предвижда, че въпреки
намаляването на населението, количеството на отпадъците и (съответно търсенето на
услуги по управление на отпадъците) ще се повишава леко поради очаквания ръст на
БВП.
Количествата образувани битови отпадъци за дадена административна единица
са в зависимост от броя жителите и потребителските навици и възможности. За да се
отчетат тези фактори е въведен терминът "норма на натрупване" (НН), отчитащ
средното годишно количество образувани битови отпадъци, които се падат на един
жител. Тази норма се използва при определянето на потенциала за образуване на
битови отпадъци в дадена общност. След анализ на наличната информация за
последните 5 години е оценена норма на натрупване за общините от регион
Костинброд средно за периода от около 900 кг/жител/год. – средноаритметичното от
нормите на натрупване за последните 5 години.
За прогнозиране ръста на битовите отпадъци са възможни различни сценарии,
които се различават по различното нарастване на нормата на натрупване. За общините
от проектния регион е направено допускане, че нормата на натрупване ще се увеличава
с очаквания ръст на БВП, като се постига постепенно намаляване на нарастването ѝ във
времето и като в резултат се получава постоянно нарастване на количеството на
отпадъците, но с постепенно затихващ ръст.
При така оценената норма на натрупване и вземайки предвид направените
допускания за промяната на нормата на натрупване е съставена прогноза за
количеството на образуваните отпадъци.
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Таблица 50: Норма на натрупване 2016 – 2020 за Регион Костинброд
Обобщени данни

Година
Битови отпадъци общо
население
норма на натрупване

Мер. ед.

2016

2017

2018

2019

2020

т/год

27425,00

30368,27

30377,29

30364,99

30355,56

бр.

64198,00

63410,00

62669,00

61941,00

61237,00

кг/жител/г
одина

427,19

478,92

484,73

490,22

495,71

Източник: Масов баланс

V. АНАЛИЗ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ
ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО
ТРЕТИРАНЕ НА СМЕСЕНИ БИТОВИ
ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ
1. АНАЛИЗ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗГРАЖДАНЕ
НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Съгласно Директива 2008/98/ЕО на европейският парламент и въведената с нея
йерархия за управление на отпадъците се очаква намаляване на депонираните отпадъци
и увеличаване количеството на оползотворените и рециклирани такива.
Транспонирането на Европейските директиви относно управлението на
отпадъците в Република България е направено, чрез Закона за управление на
отпадъците и издадените подзаконови нормативни документи.
Поставени са национални цели за намаляване количеството депонирани
отпадъци, които следва да се изпълнят от Общините, както следва:
- Цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни
материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от
домакинствата и подобни отпадъци от други източници:
1. до 1 януари 2016 г. - най-малко 25 на сто от общото им тегло;
2. до 1 януари 2018 г. - най-малко 40 на сто от общото им тегло;
3. до 1 януари 2020 г. - най-малко 50 на сто от общото им тегло.
- Цели за ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови
отпадъци - най-късно до 31 декември 2020 г. до 35 на сто от общото количество на
отпадъците.
Целта на въведените срокове е постепенно увеличаване на рециклирането и
оползотворяването на отпадъците, с което да се сведе до минимум депонирането им,
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оказващо редица вредни въздействия както върху околната среда, така и върху хората.
Необходимо е да се повиши ефективността на използването на ресурсите.
Дългосрочната цел на тази политика е да се намали количеството образувани
отпадъци, а когато образуването на отпадъци не може да бъде избегнато, да се
насърчава тяхната стойност като ресурс и да се постигнат по-високи равнища на
рециклиране и безопасно обезвреждане на отпадъците.
Анализът е разработен във връзка с доказване необходимостта от изграждане на
инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци с цел
постигане и разпределение на задълженията на общините за изпълнение на целите по
чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗУО, членуващи в Регионално сдружение за управление на
отпадъците – Костинброд. Изграждането на инсталация за предварително третиране на
смесено събрани битови отпадъци ще обслужва общините от проектния регион и ще
бъде финансирано по процедура №BG16M1OP002 – 2.002 по Приоритетна ос 2
„Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 - 2020 г. Анализът е
разработен в съответствие с Приложение № 1 „Указания за изготвяне на анализ на
необходимост от изграждане на допълнителна инфраструктура към процедура
„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и
на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ към Указанията за
изготвяне на анализ за ефективност на централизиран или децентрализиран подход за
изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците, публикувани от ОПОС
2014-2020 г. и последващите Разясненията на УО.
За целите на настоящата разработка и в съответствие с Приложение №2 и №3 на
НПУО 2014-2020 ще бъдат анализирани всички общини-членове на Регионалното
сдружение.

1.1. Съществуващо състояние на инфраструктурата за
управление на отпадъците в РСУО – Костинброд 4
Към настоящия момент биоразградимите отпадъци от състава на смесените
битови отпадъци, се депонират на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци
за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман в
землището на с. Богьовци, местност „Гоняреви падини“, тъй като на територията
на РСУО - Костинброд няма изградена инсталация за оползотворяване на битови
биоразградими отпадъци. Генерираните отпадъци от поддръжката на зелените
обществени площи и зелените отпадъци, разделно събрани чрез системите за разделно
събиране в някои от общините не се оползотворяват поради гореспоменатата причина,
а се извозват до регламентирани площадки или се оставят на място (неконтролируемо
гниене).

4

При изготвянето на анализ за съществуващото състояние на инфраструктурата за управление
на отпадъците е приложен подхода, посочен в Методическите указания за разработване на регионални
програми за управление на отпадците за периода 2015-2020 г. (Методическите указания), т. 4.4. Анализ
на инфраструктурата за управление на отпадъците.
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На територията на регионалното депо за неопасни отпадъци Костинброд
няма изградено съоръжение за предварително третиране на смесените битови
отпадъци преди депониране чрез сепариране на полезните компоненти. Поради
което процентът на рециклираните отпадъци от общо количество на същите не е
достатъчно висок.
1.1.1.
ОПИСАНИЕ
НА
ПЛОЩАДКИТЕ,
СЪОРЪЖЕНИЯТА
И
5
ИНСТАЛАЦИИТЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ.
Към настоящия момент общините от РСУО – Костинброд обезвреждат своите
отпадъци на „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините
Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман” в землището на с.
Богьовци, местност „Гоняреви падини”:
•

Адрес по местонахождение на инсталацията:

Землище на с. Богьовци, ЕКАТТЕ 4813, местност „Гоняреви падини"
•

Регистрационен № на КР: КР №399 - НО/2011 г.

•

Дата на подписване на КР: 27.10.2011 година

•

Дата на влизане в сила на КР: 24.11.2011 година

•

Оператор на инсталацията: „КОСТИНБРОД ЕКО" АД

Инсталацията е получила разрешение за ползване на 31 януари 2012 година, а
експлоатацията е стартирала на 06 февруари 2012 година. Оператор на регионалното
депо е дружеството „Костинброд Еко” АД с акционери: 67.5% „Енвайранментал
Проджект Мениджмънт” АД и 32.5% „Костинброд Еко” АД.
Към момента на влизане в експлоатация на депото и през 2015 година, то
разполага с:
– обща инфраструктура - приемна зона с бариера, административна сграда,
КПП с електронна везна и контрол на радиоактивност, гараж, напорен
водоснабдителен и
противопожарен резервоар, автомивка, локално
пречиствателно съоръжение за канализационни води
– Клетка 1, съставена от клетки 1.1 и 1.2 за депониране на неопасни отпадъци
– Клетка 6 за депониране на специфични кодове строителни отпадъци, които
съгласно Наредба 8, не могат да се депонират съвместно с битовите отпадъци
– Клетка 7 за депониране на инертни отпадъци
Дейностите с отпадъци, които се извършват в инсталацията са:
- обезвреждане на отпадъци (депониране в специално проектирани клетки за
неопасни, инертни и опасни отпадъци – операция с код D5);

5

По данни от годишен доклад от март. 2016 г. за изпълнение
предоставено комплексно разрешително

на

дейностите,

за

които

е
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- оползотворяване на отпадъци – почва и камъни, изкопани земни маси, смеси от
бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, бетон, тухли,
керемиди, фаянсови и керамични плочки, смесени отпадъци от строителство,
образувани и приети на площадката за изграждане на газови кладенци, покриващите
слоеве, временните пътища и рампи за достъп, за запръстяване и рекултивация на
клетки за неопасни отпадъци – операция с код R10;
- съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по
оползотворяване от букви "а" - "м" на §1, т.17 от ЗУО, освен временното съхраняване
до събирането им от мястото на образуване – операция с код R13;
- временно съхраняване на отпадъци, образувани пряко при производствената
дейност на инсталацията – флуоресцентни тръби 20 01 21*, оловни акумулаторни
батерии 16 06 01 *, нехлорирани отработени масла 13 01 10*, други моторни, смазочни
и масла за зъбни предавки 13 02 08*, абсорбенти, филтърни материали 15 02 02 *,
излезли от употреба гуми 16 01 03, почва и камъни 17 05 04, изкопани земни маси 17 05
06 ; отпадъци образувани по време на строителството на регионалното депо, съобразно
условията на комплексното разрешително.
Експлоатацията / запълването с отпадъци / на депото започва от построените
клетки № 6, № 7 и клетка № 1, като до настоящия момент са депонирани единствено
отпадъци в клетка № 1. Определени са и се ползват депа за временно съхранение на
земни маси, които се ползват за запръстяване и за хумус за бъдещата рекултивация на
отработените клетки.
Таблица № 51 Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите
№

Инсталация

Част
регионално
Костинброд,
включваща

от
депо

Позиция
на
дейността по
приложение №
4 от ЗООС

Капацитет по КР

5.4

152,3

83,72

143.3

83,72

9

0

Клетка 1-1

Количество депонирани
отпадъци
за
една
календарна година

[t / 24 h]

[t / 24/ h]

Клетка 2-1
Клетка
6
за
неопасни отпадъци

1.1.2. СИСТЕМИ ЗА СЪБИРАНЕ НА СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
 Община Костинброд:
На територията на Община Костинброд има организирано събиране и
транспортиране на битовите отпадъци, в която е обхванато 100% от населението.
Събирането и транспортирането на отпадъците се извършва от фирма БКС „Хр.Нанев“
ЕООД, като периодичността на обслужване е различна в зависимост от обема на
използваните съдове, летен/зимен период и населеното място.
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 Община Божурище
Организирано е сметосъбиране на битовия отпадък за всички населени места на
общината, с изключение на с. Мала Раковица, тъй като в него няма постоянно живеещи.
До края на 2014 година Община Божурище се обслужва от фирма „Любекс“ ЕООД,
съгласно сключен през концесионен договор от 08.07.1999 г. От 24.01.2015 година
община Божурище се обслужва от фирма „Евроимпекс“ ООД по договор съгласно
Закона за обществените поръчки. Ползваните транспортни средства са 2-осни
вариопреси. Събирането на битовите отпадъци в селищата на община Божурище се
извършва в различни съдове - кофи тип „Мева”, контейнери тип „Бобър” и контейнери
с вместимост 4 куб.м съдове, посочени по брой и тип в табличен вид.
 Община Годеч:
Към Община Годеч е създадено Звено ,,Чистота и озеленяване” с Решение № 133 от
Протокол № 12 от 16.12.2008 г. от заседание на Общински съвет – Годеч, което
извършва дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване. По данни на общинска
администрация от 2016 г. общия брой на контейнерите тип „Бобър” в системата за
сметосъбиране е 476 броя с общ обем 1100 литра, от които 173 броя в селата на
Община Годеч. В гр.Годеч са разположени 1000 бр. контейнери тип „Мева“ (с обем 110
л.). Обслужването на контейнерите се извършва с два броя сметосъбиращи автомобили.
 Община Драгоман
В системата на сметосъбиране и сметоизвозване са включени всички населени места в
общината. Сметоизвозването се извършва със специализиран транспорт по график. При
пролетното и есенно почистване и на едрогабаритни отпадъци сметоизвозването се
извършва по-често и при необходимост. Дейностите по сметосъбиране и
сметоизвозване на битови отпадъци на територията на община Драгоман се изпълняват
от звено “Чистота” към общинската администрация. Общината разполага със
сметосъбиращ автомобил „Мерцедес“, както и с 290 бр. контейнери тип „Бобър с
вместимост 1100 л. и 2 бр. контейнера с вместимост 4м3, разположени в с. Чепърлянци,
с. Беренде и с. Несла – „Найденкина махала”. Понастоящем битов отпадък се събира в
гр. Драгоман и още 28 населени места съгласно Заповед РД-15-521/12.11.2013г. В
системата на сметосъбиране е обхванато 99,9% от населението на общината. Не се
извършва сметосъбиране и сметоизвозване в следните населени места: с. Долна Невля,
с. Дреатин, с. Долно Ново село, с. Липинци, и с. Неделище.
 Община Своге
Специализираните автомобили за събиране и транспортиране на отпадъците са 4 броя
марка Мерцедес (2 бр. сметосъбиращи и 2 бр. контейнеровози), МАН – 1бр. и ИВЕКО –
1 бр. Услугата по събиране на отпадъците и транспортиране им до регионалното депо с.
Богьовци, община Костинброд се извършва от фирма „Евроимпекс” ООД.
 Община Сливница
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Събирането на битовите отпадъци в Община Сливница се осъществява от Общинското
предприятие „Чистота“ към Община Сливница. Отпадъците се събират в контейнери
тип „Бобър“ (с обем 1100 л.), контейнери тип „Мева“ (110л.) и контейнери с обем 4
куб.м. За събиране на отпадъците се използват два броя камиони тип „Вариопреса“ –
„Мерцедес“ – 1 бр. и „Рено“ – 1 бр., и контейнеровози ГАЗ-53 – 2 бр.
На територията на разглежданите общини е организирана система за разделно
събиране на отпадъци от опаковки, чрез сключени договори с Организации по
оползотворяване, както следва:
 Организацията за оползотворяване на отпадъци от опаковки „Екоколект “АД –
Общините: Годеч, Драгоман, Сливница
 Организацията за оползотворяване на отпадъци от опаковки „Екобулпак“ АД –
Общините: Божурище, Костинброд,
 Организацията за оползотворяване на отпадъци от опаковки „Екопак България“
АД – Община Своге
Към настоящия момент единствения начин, по-който се третират
битовите отпадъци на територията на общините от РСУО – Костинброд е
посредством депониране. Настоящият анализ има за цел да обърне внимание на
приложими мерки (инсталации, съоръжения и дейности), който са по-високо в
йерархията за управление на отпадъците на ниво регион и са насочени към
предотвратяване на образуването на битови отпадъци. За целта е представена
информация за количествата и тенденциите на битовите отпадъци в РСУО –
Костинброд, съобразно изготвяните към момента анализи за морфологичния състав на
битовите отпадъци, съобразно „Методика за определяне на морфологичния състав на
битовите отпадъци“, утвърдена със Заповед № РД-744/29.09.2012 г. на министъра на
околната среда и водите.
Таблица № 52: Количество на депонираните отпадъци на РДНО – Костинброд
Година

2014

2015

Община

Депонирани отпадъци (т)

Костинброд

12 184,50

Своге

6 427,40

Годеч

1 891,78

Божурище

3 318,28

Драгоман

196,58

Сливница

692,40

Костинброд

12 814,76

Своге

6 257,82

Годеч

1 965,24
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Божурище

3 213,62

Драгоман

689,36

Сливница

1886,04

Във връзка с приключила рекултивация на старите общински депа се наблюдават
тенденции към запазване на количествата депониран отпадък в идентични
граници с превес към повишаване, поради липсата на инсталации за третиране на
отпадъка преди депониране.

Таблица № 53: Морфологичен анализ на смесения битов отпадък, генериран на
територията на общините, членуващи в РСУО – Костинброд
№

Фракция

Мер.
ед.

Община
Община
Костинброд
Своге

Община
Сливница

Община
Годеч

Община
Община
Божурище Драгоман

2

Хартия и
картон

%

17,49

14,71

7,69

10,01

6,91

6,65

3

Пластмаса

%

12,83

12,18

6,68

9,89

7,21

2,44

4

Стъкло

%

3,28

5,17

3,92

6,82

8,24

2,88

5

Метал

%

3,81

1,85

7,11

2,65

3,57

0,63

6

Дърво

%

4,48

6,97

2,62

2,65

1,71

6,66

7

Гума

%

1,24

1,69

0,09

0,28

0,32

0,43

%

3,82

3,92

2,28

3,3

4,25

2,01

%

2,14

0,75

0,24

1,28

0,09

%

11,27

9,55

8,97

20,15

33,74

9,62

8

9

10

Текстил и
кожа
Опасни
домакински
отпадъци
Инертни
отпадъци

0,42

11

Хранителни
отпадъци

%

17,19

19,89

6,02

10,42

13,26

6,57

12

зелени
отпадъци

%

22,45

23,32

54,38

32,55

20,69

6,65

Съобразно представените морфологични анализи на генерираните битови
отпадъци на територията на РСУО – Костинброд може да се направи извод, че
процентът на рециклируемата фракция е сравнително висок, а също така и се
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наблюдават високи количества на биоразградимите отпадъци в общия отпадък.
Следователно не се наблюдава пълнота на услугите по оползотворяване на битовия
отпадък преди депониране и следва да се предприемат действие за организиране на
допълнителни услуги на регионално ниво.
1.2. Постигане на целта по чл.31, ал.1, т.2 от ЗУО
Целта, поставена в чл.31, ал.1, т.1 от ЗУО, е най-късно до 01 януари 2020 г.
подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи
хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от
други източници на не по-малко от 50% от общото тегло на тези отпадъци. Съгласно
чл. 13, ал. 3 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на
биоразградимите отпадъци: „Изпълнението на целта по чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗУО се
изчислява по методите съгласно приложение №1 на Решение на Комисията от 18
ноември 2011 г. за установяване на правила и изчислителни методи за проверка на
съответствие с целите, зададени в чл. 11, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета“.
Напредъкът на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО проследява ИАОС съгласно чл. 12,
ал. 2 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на
биоразградимите отпадъци, а именно ежегодно в срок до 30 септември изпълнителният
директор на ИАОС обобщава и публикува информация за предходната календарна
година по общини и региони за изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО.
Съгласно Указанията на УО на ОПОС 2014 – 2020 г. за изготвяне на настоящия
анализ следва да се представят изчисленията за степента за постигане на целите за
всяка отделна община от съответното РСУО за годината, която е предходна спрямо
годината на подаване на проектното предложение и за която са публикувани данни от
Изпълнителна агенция по околна среда и водите.
Таблица № 54: Информация за разделно събрани битови отпадъци по данни от
морфологичните анализи на общините от РСУО – Костинброд и Изпълнителна
агенция околна среда ИАОС
Община
Костинброд
Божурищя
Годеч
Драгоман
Сливница
Своге

Събрани битови отпадъци предадени
за рециклиране (в тонове)
1309,80
59,17
15,90
3,105
334,43
182,58

Информацията от ИАОС по общини и региони по чл. 49 ал. 9 ЗУО е необходима
за доказване на целите по чл. 31, ал.1 Закон за управление на отпадъците и по чл. 8, ал.1

~ 181 ~

от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците (Отменена с ПМС № 20 от
25.01.2017, обн. ДВ. бр.11 от 31.01.2017г.).
Количествата са обобщени въз основа на данните, получени от предоставените
годишни отчети от задължените лица по реда на Наредба 1 от 2014 г. за реда и
образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци, както и реда
за водене на публични регистри (обн. ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.), както и отчетите на
предприятията, които събират разделно отпадъци от опаковки.
В допълнение на 27.06.2016 г. МОСВ издаде заповед, с която определи
общините, които са изпълнили целите по чл. 31, ал. 1, т. 1, като общините от РСУО –
Костинброд не попадат сред тях. Информацията е на база публикуваните данни през
2015 г. и във връзка с параграф 15, т. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на
ЗУО, където е определено, че в срок до 01.01.2016 г. общините във всеки от регионите
по чл. 49, ал. 9 от ЗУО трябва да постигнат цел за подготовка за повторна употреба и
рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и
стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници – най-малко 25 на сто
от общото им тегло.

Видимо от Таблица № 2 и Таблица № 4 количеството на разделно събраните
отпадъци е значително малък процент от общото количество генерирани и депонирани
отпадъци за общините от РСУО Костинброд.
За достигане на изискването най-късно до 1 януари 2020 г. подготовка за
повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и
картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други
източници на не по-малко от 50 на сто от общото тегло на тези отпадъци следва, че
на регионално ниво целите не са постигнати към момента и е необходимо да се работи
в тази посока.
Тъй като на територията на РСУО Костинброд няма изградена инсталация за
предварително третиране на смесения битов отпадък процентът на рециклираните
отпадъци остава сравнително малък, тъй като тези, които не са събрани разделно
директно се депонират.
Не е спазен приоритетният ред (йерархия) при управлението на биоразградимите
отпадъци и те директно се обезвреждат чрез депониране. Не е спазен и стратегическият
приоритет на Националния план за управление на отпадъците, а именно „Развитие на
инфраструктурата за опазване на околната среда”, където е определена специфична цел
за „ефективно използване на ресурсите в регионите чрез оптимизиране събирането на
отпадъци и внедряване на съвременни технологии за разделно събиране, компостиране
на биоразградимите отпадъци, рециклиране и екологично обезвреждане в изпълнение
на Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа в периода до 2020 г."
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В следващата таблица са представени прогнози за образуваните отпадъци към
2020
г.
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Таблица № 55 Прогнози за образуваните отпадъци на територията на РСУО – Костинброд за периода 2017-2020г.
ФРАКЦИИ

ОБЩИНА КОСТИНБРОД

година

ОБЩИНА БОЖУРИЩЯ

ОБЩИНА ГОДЕЧ

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

Битови отпадъци
общо

12876,82

12910,65

12937,27

12964,06

4154,64

4203,62

4251,36

4297,68

2122,15

2102,11

2084,38

2067,59

население

16 843

16 702

16 565

16 431

8432

8441

8452

8460

4750

4661

4571

4485

норма на натрупване

765

773

781

789

493

498

503

508

447

451

456

461

2 494,24

2 500,79

2 505,95

2 511,14

297,47

300,98

304,40

307,71

228,56

226,40

224,49

222,68

Хартия и картон

т/год

Пластмаса

т/год

1 828,51

1 833,31

1 837,09

1 840,90

310,35

314,01

317,58

321,04

226,01

223,87

221,99

220,20

Стъкло

т/год

467,43

468,66

469,62

470,60

354,39

358,57

362,64

366,59

155,77

154,29

152,99

151,76

Метал

т/год

543,40

544,83

545,95

547,08

153,72

155,53

157,30

159,01

60,69

60,12

59,61

59,13

Дърво

т/год

638,69

640,37

641,69

643,02

52,76

53,39

53,99

54,58

60,69

60,12

59,61

59,13

Гума

т/год

176,41

176,88

177,24

177,61

13,71

13,87

14,03

14,18

6,37

6,31

6,25

6,20

Текстил и кожа

т/год

544,69

546,12

547,25

548,38

183,22

185,38

187,48

189,53

75,34

74,62

74,00

73,40

Опасни домакински
отпадъци

т/год

305,18

305,98

306,61

307,25

3,74

3,78

3,83

3,87

29,29

29,01

28,76

28,53

Инертни отпадъци

т/год

1 607,03

1 611,25

1 614,57

1 617,91

1 451,63

1 468,74

1 485,43

1 501,61

460,29

455,95

452,10

448,46

Биоразградими
отпадъци
зелени отпадъци

т/год

6750,22

6767,96

6781,91

6795,96

1693,03

1713,00

1732,45

1751,32

1112,17

1101,67

1092,37

1083,57

1 820,78

1 825,57

1 829,33

1 833,12

762,79

771,78

780,55

789,05

581,04

575,56

570,70

566,11

т/год

ФРАКЦИИ

ОБЩИНА ДРАГОМАН
година

2017

2018

2019

ОБЩИНА СЛИВНИЦА
2020

ОБЩИНА СВОГЕ

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

2591,57

2583,06

2570,93

2561,70

6449,36

6398,97

6343,23

6288,15

Битови отпадъци общо

2173,73

население

4994

4952

4905

4858

8 758

8 639

8 513

8 399

19633

19274

18935

18604

норма на натрупване

435

440

444

448

296

299

302

305

328

332

335

338

2178,88

2177,82

2176,38

Хартия и картон

т/го
д

Пластмаса

т/го
д
т/го
д
т/го
д
т/го
д
т/го
д
т/го
д
т/го
д

Стъкло
Метал
Дърво
Гума
Текстил и кожа
Опасни домакински
отпадъци
Инертни отпадъци
Биоразградими
отпадъци
зелени отпадъци

т/го
д
т/го
д
т/го
д

276,72

277,37

277,24

277,05

343,12

342,00

340,39

339,17

1 000,94

993,12

984,47

975,92

101,30

101,54

101,49

101,42

297,77

296,79

295,40

294,34

828,10

821,63

814,47

807,40

119,77

120,06

120,00

119,92

174,93

174,36

173,54

172,91

351,49

348,74

345,71

342,70

26,30

26,36

26,35

26,33

316,69

315,65

314,17

313,04

125,76

124,78

123,69

122,62

135,21

135,53

135,46

135,37

116,88

116,50

115,95

115,53

474,67

470,96

466,86

462,81

17,82

17,87

17,86

17,85

4,15

4,13

4,11

4,10

115,44

114,54

113,54

112,56

83,69

83,89

83,85

83,79

101,59

101,26

100,78

100,42

267,00

264,92

262,61

260,33

17,61

17,65

17,64

17,63

10,88

10,85

10,80

10,76

50,95

50,55

50,11

49,68

400,40

401,35

401,15

400,89

399,88

398,57

396,69

395,27

650,10

645,02

639,40

633,85

1411,03

1414,36

1413,68

1412,74

1290,76

1286,53

1280,48

1275,88

3606,28

3578,11

3546,94

3516,15

721,46

723,17

722,82

722,34

557,45

555,62

553,01

551,02

1 231,18

1 221,56

1 210,92

1 200,41

Процентното разпределение в горната таблица е направено на база генериран битов отпадък, без да се включва генерирания
зелен отпадък от общинските зелени площи.
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Съобразно посочените данни и изискванията на националното законодателство
може да се констатира, че община Костинброд към момента следва да работи в насока
намаляване на депонираните отпадъци и увеличаване на дела на рециклираните.
Целите за рециклиране на битовите отпадъци могат да бъдат изпълнени при изграждане
на инсталация за предварително третиране, която да бъде експлоатирана успоредно с
вече въведените мерки от страна на общините и да замени частните оператори на
сепариращи инсталации, чиито капацитети не са достатъчни за постигане на целите по
чл. 31, ал. 1.
Видно от описаното дотук, необходимостта от изграждане на допълнителна
инфраструктура е свързана както с изпълнение на НПУО 2014-2020 г., в която е
предвидено изграждане на инсталация за предварително третиране на територията на
РСУО – Костинброд, така и за постигане на поставените цели по чл. 31, ал. 1, т. 1 на
ниво регион при спазване на йерархията при управление на отпадъците съгласно чл. 6 и
чл. 30 от ЗУО, а именно:






Предотвратяване;
Подготовка за повторна употреба;
Рециклиране;
Друго оползотворяване;
Обезвреждане.

Общините следва да предприемат мерки за постигане на целите:
 Осигуряване и функциониране на система за разделно събиране на
отпадъци;
 Наличие на съоръжение за предварително третиране и/или
оползотворяване на отпадъци или сключен договор с организация по
оползотворяване.
В посока предприемане на нужните мерки за постигане на целите по чл. 31 ал. 1
от ЗУО, извън изграждането на допълнителна инфраструктура, общините следва да
работят върху:
 провеждане на информационни кампании с цел осведомяване на
населението за ползите от разделното събиране на отпадъци и да
насърчават разделното събиране на отделните потоци отпадъци;
 да изпълняват заложените в общинските програми за управление на
отпадъците мерки;
 да осъществяват контрол по спазване нормативните изисквания въведени
с общинските наредби по управление на отпадъците върху физическите и
юридически
лица
на
съответната
територия
и
др.
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1.3. Необходимост
инфраструктура 6

от

изграждане на допълнителна

Регионално сдружение за управление на отпадъците на район Костинброд
попада в приложение № 3 на НПУО 2014-2020 г. като регион, в който е необходимо да
бъде изградена инфраструктура / инсталация за предварително третиране на смесено
събраните битови отпадъци. Видно от описаното съществуващо състояние в т. 1 от
настоящия анализ и постигнатите цели в т. 2, общините са предприели необходимите
мерки за намаляване на количеството депонирани отпадъци.
Към настоящия момент не са предприети действия за осъществяване на
инвестиционни намерения за изграждане на инсталации за предварително третиране,
поради което ще се затрудни постигане на целите, заложени в чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗУО.
Възможност за отговаряне на нормативно заложените изисквания дава
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, която предоставя безвъзмездна
финансова помощ за изграждане на инсталации за предварително третиране на смесени
битови отпадъци. Конкретните бенефициенти са определени на база необходимостта,
описана в НПУО 2014-2020 и регионалните сдружения включени в Приложение №3 от
Националния план.
В Програмата за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за
рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло към НПУО
2014-2020 г. са включени необходимите нови инвестиции, свързани на първо място с
изграждане на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци с цел
оползотворяване на битовите отпадъци и предотвратяване на емисиите на парникови
газове. Индикативният брой, капацитетът и стойността на предвидените за изграждане
инсталации за предварително третиране на битови отпадъци с цел оползотворяване на
битовите отпадъци и предотвратяване на емисиите на парникови газове са определени
на база на изготвените финансови анализи и свързаните с тях сценарии за развитие на
дейностите по управление на отпадъците.
Изводи и препоръки, които могат да бъдат направени на база описаното в т. 1 и
т. 2 от настоящия анализ, са свързани с:
Към момента не са предприети достатъчно ефективни мерки за отговаряне на
нормативно заложените задължения към общините от региона;
6

При изготвяне на анализ за необходимостта от допълнителна инфраструктура е приложен
подходът, посочен в т. 4.6. Анализ на организацията за управление на отпадъците в регионалните
съоръжения; финансиране и определяне на цени за услугите по управление на отпадъците в РСУО
от Методическите указани.
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Няма осъществени инвестиционни намерения и от частен инвеститор за
изграждане на допълнителна инфраструктура в областта на управление на отпадъците,
която да допринесе за постигане на целите по чл. 31, ал 1 от ЗУО;
Следва да се предприемат действия за изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1, т. 1
от общините, вследствие на което да изпълнят задълженията си и да намалят
дължимите отчисления за обезвреждане на отпадъците;
Налична е възможност за ползване на европейски източници за финансиране
чрез проекти за изграждане на компостиращи инсталации и инсталации за
предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци по приоритетна ос 2 на
ОПОС 2014 – 2020 г.
Видно от описаното дотук и съгласно стратегическите документи на Република
България в областта на управление на отпадъците, регионът има необходимост от
допълнителна инфраструктура за постигане на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО до 2020 г.,
както и след това. Като единствена възможност към момента за изграждане на
допълнителната инфраструктура за управление на отпадъците се явява финансирането
по линия на процедура за предоставяне на БФП „Комбинирана процедура за
проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за
предварително третиране на битови отпадъци“ по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“
към ОП „Околна среда 2014-2020 г.“. Тъй като изискване на програмата е изградената
инсталация за предварително третиране е да бъде на територията на Регионалното депо
за неопасни отпадъци или в близост, то алтернативите за изграждането ѝ се
ограничават само до площадки с местоположение, отговарящо на изискванията на
Управляващия орган.
Община Костинброд разполага с подходящия имот за площадка за нуждите на
инвестиционното намерение.
 Землище на населеното място
С Решение № К33 – 39 от 01 декември 2016 година на Комисията за
земеделските земи към Министерство на земеделието и храните за промяна
предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на
площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи, с което решение е
утвърдена площадка за проектиране, с която се засягат 31 493 кв.м земеделска земя,
десета категория, неполивна, собственост на Община Костинброд в землището с.
Богьовци, поземлен имот № 000274, местност „Баташин дол“ община Костинброд,
Софийска област.
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 Наличие на съпътстваща инфраструктура
Входът към инсталацията ще се осъществява посредством преминаване през
изградената към настоящия момент пътна инфраструктура, осигуряваща достъп до
Регионално депо – с. Богьовци. Електро и водозахранване ще се осигури от съседния
имот, в който е разположено депото.
 Вид предназначение на територията
Осъществени са действия по приключване на процедурите по устройствено
планиране с влязъл в сила административен акт и процедури по промяна на
предназначението на имота за целите на изграждане на настоящата инсталация.
 Обща площ на имота
Общата площ на имота е 31 493 кв.м земеделска земя и на площадката следва да
се изгради компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране.
Изграждането на допълнителна инфраструктура за управление на отпадъците е
невъзможно да бъде разгледана в два подхода – централизиран и децентрализиран,
предвид условията за кандидатстване. Съгласно Указания за изготвяне на анализ за
ефективност на централизиран или деценрализиран подход за изграждане на
инфраструктура за управление на отпадъците към горепосочената процедура
„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и
на инсталации за предварително третиране на битовите отпадъци т. 1 единствено
регионите от Таблица № 4 от насоките за кандидатстване, следва да изготвят и отделен
анализ за ефективността на подхода по отношение на всички предвидени инсталации за
предварително третиране.
Необходимостта от допълнителна инфраструктура е в съответствие с контекста
на СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1 на приоритетна ос „Отпадъци“ от Оперативна програма
„Околна среда“, която е „Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци“.
Извършените анализи при изготвянето на НПУО показват, че 72 % от
генерираните битови отпадъци се депонират, като с най-голям дял, над 50 % от тях, са
биоразградимите отпадъци. Според големината на населените места морфологията на
биоразградимите отпадъци е различна и включва градински и зелени отпадъци,
хранителни отпадъци, хартия, картон и други.
Инсталацията за предварително третиране, която е необходимо да бъде
изградена за обслужване на РСУО – Костинброд ще представи технология, достатъчна
за отделяне на минимум 50% от входящия отпадък.
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Направените прогнози към 2020 г. в т. 1 на база изготвените анализи за
морфологичния състав на смесения битов отпадък, са база за определяне на капацитета
на допълнителната инфраструктура:
Таблица 56: Необходим капацитет на инсталацията за предварително
третиране (по данни от масов баланс)
Необходим капацитет на
инсталацията за
предварително третиране
РСУО Костинброд

20 997

От таблица № 56 следва, че допълнителната инфраструктура в областта на
управление на отпадъците – инсталация за предварително третиране на смесени битови
отпадъци е необходимо да бъде с капацитет над 20 000 тона. Изпълнението на целите и
след 2020 г. ще продължи да бъде съпътствано от мерките, които и до сега общините от
РСУО – Костинброд осъществяват, като:
 Разделно събиране на битови отпадъци в контейнери за разделно
събиране на отпадъци от опаковки;
 Разделно събиране на битови отпадъци от операторите на площадки за
изкупуване или безвъзмездно предаване;
 Разяснителни кампании за предприятията в региона за насърчаване
директното предаване на битови отпадъци за рециклиране.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализът
за
необходимостта
от
изграждането
на
допълнителна
инфраструктурата за предварително третиране на смесени битови отпадъци доказва
необходимостта от изграждането на такава, тъй като:
 Целите по чл.31, ал.1, т.1 от ЗУО през 2014 и 2015 г. не се постигат на
ниво регион.
 Трябва да бъдат постигнати целите за ограничаване на депонираните
количества отпадъци до 01.01.2020 г.
 Не е изградена инфраструктура за предварително третиране на смесено
събраните битови отпадъци на ниво община и ниво регион, която да е с
капацитет, гарантиращ изпълнението на заложените цели.
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VI. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ НА
ИНВЕСТИЦИЯТА
Законът за управление на отпадъците (ЗУО) въвежда изискванията на Рамковата
директива за отпадъците 2008/98/ЕС в българското законодателство и регламентира
мерките и контрола за защита на околната среда и човешкото здраве чрез
предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от образуването и
управлението на отпадъците, както и чрез намаляване на цялостното въздействие от
използването на ресурси и чрез повишаване ефективността на това използване.
Член 52 от ЗУО изисква общините да разработват и изпълняват програми за управление
на отпадъците за територията на съответната община за период, който следва да
съвпада с периода на действие на Националния план за управление на отпадъците и
Националната програма за управление на отпадъците като негова съществена част, да
ги разработят в съответствие със структурата, целите и предвижданията на НПУО.
В допълнение ЗУО изисква в общинските програми за управление на отпадъците, да се
включват и необходимите мерки за изпълнение на задълженията на общините,
произтичащи от същия закон.
Съгласно чл. 49, ал. 9 във връзка с ал. 1 от ЗУО, министърът на околната среда и
водите внася за приемане в Министерския съвет Национален план за управление на
отпадъците. Националния план за управление на отпадъците за периода 2014 – 2020 г.
(НПУО) е приет от Министерския съвет през м. декември 2014 г. С НПУО са
определени регионите, включващи общини, които ползват общо регионално депо и/или
други съоръжения за третиране на отпадъци. Общините, включени във всеки от
определените региони, създават по реда на ЗУО регионално сдружение.
Системите за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и
оползотворяване на битови отпадъци осигуряват като минимум изпълнението на
следните цели:
1. най-късно до 1 януари 2020 г. подготовка за повторна употреба и рециклиране
на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от
домакинствата и подобни отпадъци от други източници на не по-малко от 50 на сто от
общото тегло на тези отпадъци;
2. най-късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани
биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите
отпадъци, образувани в Република България през 1995 г.
Във всеки от регионите по НПУО целите се изпълняват съвместно от всички
общини в региона, в съответствие с решението по чл. 26, ал. 1, т. 6 от ЗУО на общото
събрание на регионалното сдружение.
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Под „битови отпадъци“ следва да се разбира „отпадъци от домакинствата“
(отпадъци, образувани от домакинствата) и „подобни на отпадъците от домакинствата“
(т. 4 във връзка с т. 18 и 26 на § 1 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО).
Под „рециклиране“ следва да се разбира всяка дейност по оползотворяване,
посредством която отпадъчните материали се преработват в продукти, материали или
вещества, за първоначалната им цел или за други цели. То включва преработването на
органични материали, но не включва оползотворяване за получаване на енергия и
преработване в материали, които ще се използват като горива или за насипни дейности.
Съгласно определението по т. 10 на § 1 от ДР на ЗУО, под „насипване“ следва да се
разбира дейност по оползотворяване, при която подходящи отпадъци се използват за
рекултивационни цели в разкопани участъци или за инженерни цели в строителството
на депа и където отпадъкът е заместител на неотпадъчни материали.
Под „предварително третиране“ следва да се разбират всички физични,
термични, химични или биологични процеси, включително сортирането, които
променят характеристиките на отпадъците с цел да се намали обемът им или опасните
им свойства, за да се улесни по-нататъшното им третиране или да се повиши
оползотворяемостта им. Това разбиране е в съответствие с определението по т. 25 на §
1 на ДР на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и
експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и
обезвреждане на отпадъци.
Предвижда се Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ да допринесе
за изпълнение на ангажиментите на страната в сектор „отпадъци“ и постигане на
целите, произтичащи от европейското и национално законодателство. Отчетена е и
стартираната срещу страната наказателна процедура за неизпълнение на Директива
1999/31/EО относно депонирането на отпадъци.
Сектор отпадъци ще бъде финансиран чрез Приоритетна Ос 2 на ОПОС 20142020 г., финансирана от Европейски фонд за регионално развитие.
Целта на приоритетната ос е постигане на съответствие с йерархията при
управлението на отпадъците, съгласно Директива 2008/98/ЕО и с целите на
националното законодателство. Съгласно йерархията, приоритетно в сектора ще се
изпълняват мерки, насочени към намаляване количеството на депонираните битови
отпадъци чрез повторна употреба, рециклиране и оползотворяване.
Националният план за управление на отпадъците (НПУО) за периода 2014-2020
г. предвижда постигане
на
регионална
цел
за
разделно
събиране
и
оползотворяване на битови биоотпадъци - не по-малко от 50 на сто от
количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.
В законодателството и в политиката за предотвратяване и управление на
отпадъците се прилага като приоритетен ред следната йерархия на отпадъците:
а) предотвратяване;
б) подготовка за повторна употреба;
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в) рециклиране;
г) друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия;
д) обезвреждане.
При прилагането на посочената по-горе йерархия на отпадъците, европейските
страни трябва да предприемат мерки за насърчаване на вариантите, които обезпечават
най- благоприятните за околна среда резултати като цяло. Това може да наложи
специфични потоци отпадъци да се отклонят от йерархията, когато това се основава на
съображения, свързани с жизнения цикъл на отпадъците, във връзка с цялостното
въздействие на образуването и управлението на такива отпадъци. Държавите-членки
вземат предвид общите принципи за опазване на околната среда – предпазни мерки и
устойчивост, техническата осъществимост
и
икономическата
приложимост,
опазването на ресурсите, както и цялостното въздействие върху околната
среда, човешкото здраве, икономиката и обществото. Ясните дефиниции са от
решаващо значение за точното определяне на нивата на йерархията за управление на
отпадъците, като по този начин се избягват случаи на неправилно приложение на
йерархията. Като цяло, трябва да се подчертае, че това, че даден оператор
дава
описание на дадена операция в съответствие с терминологията на
дефинициите на Рамковата директива за отпадъците (РДО) или на съответния
национален закон, не означава автоматично, че това е точно тази операция;
конкретните обстоятелства на планираната операция винаги трябва да се имат предвид,
когато се оценява дали определението е изпълнено.
Целевата група по проекта е населението на общините от РСУО Костинброд.

1. ИЗБОР НА ПЛОЩАДКА ЗА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА
ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА СМЕСЕНИ БИТОВИ
ОТПАДЪЦИ
За изграждане на инсталация за предварителнно третиране на смесени битови
отпадъци територията на община Костинброд, обслужваща нуждите на общините от
РСУО Костинброд е избран поземлен имот № 000274, местност „Баташин дол“ община
Костинброд, Софийска област. С Решение № К33 – 39 от 01 декември 2016 година на
Комисията за земеделските земи към Министерство на земеделието и храните за
промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване
на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи, с което решение е
утвърдена площадка за проектиране, с която се засягат 31 493 кв.м земеделска земя,
десета категория, неполивна, собственост на Община Костинброд в землището с.
Богьовци, поземлен имот № 000274, местност „Баташин дол“ община Костинброд,
Софийска област.
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За площадката са преминали процедури по промяна на предназначението и има
подробен устроиствен план,който е влязъл в сила и е одобрен със Заповед № РД-17364/22.12.2016 г. на кмета на община Костинброд.
Имотът е общинска публична собственост и е в урбанизирана територия.
Гореописаната площадка не попада в Националната екологична мрежа на МОСВ,
защитени територии, обявени със заповед на Министъра на МОСВ и чувствителни
екосистеми.
Основните транспортни връзки са съответните пътища от републиканската и
общинска пътна мрежа.
Входът към инсталацията ще се осъществява посредством преминаване през
изградената към настоящия момент пътна инфраструктура, осигуряваща достъп до
Регионално депо – с. Богьовци. Електро и водозахранване ще се осигури от съседния
имот, в който е разположено депото.
Осъществени са действия по приключване на процедурите по устройствено
планиране с влязъл в сила административен акт и процедури по промяна на
предназначението на имота за целите на изграждане на настоящата инсталация.

Общата площ на имота е 31 493 кв.м земеделска земя и на площадката следва да
се изгради компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране.

Изборът на терен за площадката е съобразен с всички нормативни разпоредби на
Наредба 7 от 24.08.2004г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за
разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци, както и отстояния за
съоръжението до чувствителни зони, отстояние от болнични заведения, защитени
територии, Натура 2000, отстояние от водоизточници, категория на земята и др. и със
следните предимства:
- В непосредствена близост до регионалното депо за отпадъци, откъде ще се
осигури електро и водозахранване;
-

Наличие на достъп до път;

-

В близост има изградени съоръжения на техническата инфраструктура;

- Избраният терен е отдалечен от населените места, което допълнително
ограничава въздействието при евентуално наличие на миризми върху населението.
С инвестиционното намерение не се засягат санитарно-охранителни зони около
водоизточниците и съоръженията за битейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води използвани за лечебни, профилактични, питейни и
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хигиенни нужди и др. Всички дейности ще се извършват в границите на имота, не се
предвижда използването на допълнителни площи. Избраната алтернатива е оптимална
по отношение на местоположението, достъпа до имота и отреждането на терена. Не се
очаква да бъдат засегнати обекти от културното наследство при строителството и
експлоатацията на обекта. Качествата и регенеративната способност на природните
ресурси в района не се очаква да бъдат засегнати.
Реализирането на инвестиционното намерение няма да наруши структурата,
функциите и природозащитните цели на защитени зони, не се очаква да се засегнат
природни местообитания и местообитания на видове.
Не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които
да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в
границите на защитената зона. Генерираните отпадъци на обекта ще бъдат третирани
съгласно действащата нормативна уредба.
Отчитайки характера, местоположението и заложените дейности, реализацията и
експлоатацията на инсталацията няма да окажат значително въздействие върху
човешкото здраве, въздействията могат да се определят като локални, краткотрайни,
временни и обратими за периода на строителството.
Разработването на проект за инсталация за компостиране ще представлява
допълнителен етап от системата за третиране на отпадъците от общините Костинброд,
Божурище и Годеч.
Единственият природен ресурс, който ще се използва при реализацията на
обекта са води с питейни качества.
Отстояние на избраната площадка от границите на урбанизираните територии,
в т.ч до жилищните зони, до вилните зони, до курортите, до курортните и излетните
комплекси, до другите места за отдих, както и до предприятията и складовите бази на
хранителната промишленост, съгласно нормативно установените хигиенно-защитни
зони за осигуряване на здравна защита на селищната среда и прилежащите й
територии:
Отстояние до Републикански път II-81 /Ломско шосе/ - 100м;
·

До вилна зона м. „Беледие хан“ – 380м;
До жилищна зона м. „Беледие хан“ – 580м;

·

Отстояние до мандра с. Опицвет – 5км;

·

Отстояние до складова база „Солинекс“, с. Петърч – 4,5км;
-отстояние от водни пътища и водни обекти – до р. „Крива“ – 550м;
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-отстояние от земеделски и горски територии – граничи със земеделски
територии, а отстоянието до горски територии е 260 м;
-засягане на СОЗ – не;
- наличие в района на площадката на – подземни води, крайбрежни води, засяга
ли общо или индивидуално водоползване, паметници на културата - не;
-информация за свлачища, мина, открит карст – няма такава;
-отстояние от електропроводи – 450м.
1.
Достъпът до имота ще се осъществи през имот № 000195 - собственост на
община Костинброд и „ЕПМ 1“ ЕООД с учредено право безсрочно и безвъзмездно
право на преминаване в полза на община Костинброд; и имот № 036019 собственост
на „Костинброд еко“ АД с учредено право безсрочно и безвъзмездно право на
преминаване на община Костинброд;
2.
Имотът ще се захрани с вода за питейно-битови нужди от Помпена
станция, находяща се в имот № 036019 собственост на „Костинброд еко“ АД с
учредено право безсрочно и безвъзмездно право на преминаване и ползване в полза
на община Костинброд. Дължината на трасето ще бъде около 85 метра.
3.

Заустването на отпадните води се предвижда да бъде в изгребна яма.

4.
Захранването на имота с ел. енергия ще се осъществи след монтиране на
подходящ трансформатор в БКТП "Регионално депо", с. Богьовци, находящ се в
имот № 000195 - собственост на община Костинброд и „ЕПМ 1“ ЕООД с учредено
право безсрочно и безвъзмездно право на преминаване и ползване в полза на
община Костинброд . Дължината на ел. трасето до имота ще бъде около 100
метраПри реализирането на предложението не се предвижда изграждане на нова или
промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
С реализирането на обекта не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната
среда, не съществува риск от инциденти при стриктно спазване на технологичната
дисциплина и изискванията на безопасност на труда, няма вероятност с реализацията
на обекта да се окаже отрицателно въздействие върху околната среда от кумулиране с
други предложени
За определената площадка е процедиран ПУП, който е влязъл в сила и
предназначението на имота е сменено с начин на трайно ползване: „за сепариране и
компостиране“. Площадката е разпределена на две зони, тъй като се предвижда на
същата да бъде изградена и инсталация за предварително третиране на смесения битов
отпадък.
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Предвид местоположението на Община Костинброд, спрямо границите на
Република България и естеството на проекта не се очаква трансгранично въздействие в
резултат от реализацията на проекта.
За инвестиционното намерение на общините от проектния регион е издадено
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда, съгласно което е решено да не се извършва оценка на
въздействието върху околната среда, тъй като реализирането на инвестиционното
намерение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху
компонентите и факторите на околната среда, както и върху природни местообитания,
популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.
За избраната площадка е извършено геодезическо заснемане /Приложение 1/ и
инженерно-геоложко проучване относно строително проектиране и строителство
/Приложение 2/, които са неразделна част от настоящото прединвестиционно
проучване.

2. Инженерни проучвания
2.1. ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ
За нуждите на прединвестиционното проучване и проектиране на инсталация за
предварителнно третиране на смесени битови отпадъци територията на община
Костинброд, обслужваща нуждите на общините от РСУО Костинброд е направено
геодезическо заснемане на площадката, където ще се изгражда съоръжението.
Резултатите от геодезическите проучвания са посочени в Приложение № 1
3.2. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКО ПРОУЧВАНЕ
Обект на проучването е имот намиращ в землището на с. Богьовци, поземлен
имот № 000274, местност „Баташки дол“, община Костинброд, Софийска област.
Предвидено е изграждането на инсталации за сепариране и компостиране на събрани
зелени и/или биоразградими отпадъц.
За изясняване на инженерногеоложките и хидрогеоложките условия, на
площадката са проведени комплекс от полско-проучвателни, лабораторни и
камерални дейности в следните видове и обем:


инженерногеоложки оглед и събиране на архивни материали.



прокарване на 3 бр. сондажи с обща дълбочина от 20 линейни метра;



лабораторни изследвания на 7 бр. ненарушени земни проби.
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Определяне коефициента на филтрация – 4 бр.

Резултатите

от

направените

изследвания

са

дадени

на

приложените

инженерногеоложки профили, сондажните колонки и протоколите от лабораторните
изследвания и са обобщени в настоящата обяснителна записка.
3.2.1. ПОЛЕВИ РАБОТИ
3.2.1.1. Сондажни работи
На площадката са прокарани 3 бр. сондажи с дълбочини от 6 м до 8 м.
Местоположението на сондажите е подбрано така, че да се получи максимална
представа за геоложкия строеж на площадката. На терена те бяха отложени в ръчно
GPS устройство, като техните координати и дълбочини са представени в следващата
таблица.
BH № E

N

Дълб., m

МС-1 42°52'50.5

23°09'53.6

6

МС-2 42°52'47.5

23°09'58.0

8

МС-3 42°52'44.8

23°09'56.2

6

Общо 20
Координатите на сондажите са определени в координатна система 1970 г.
Всички сондажи са нанесени на ситуацията на площадката (Приложение 1). Котите на
сондажите, посочени на сондажните колонки са определени от ситуацията на обекта.
Сондирането на терена е извършено въртеливо с моторни сонди тип УРБ–2A2,
на сухо с непрекъснато изваждане на 100% ядка, до 8 м дълбочина с едностенни борни
с диаметър 112 mm и диаметър 93 mm .
След всеки рейс ядковата тръба е освобождавана от лоста и режещия
инструмент, след които е свързван с въздушен вентил. Ядката е изтласквана с
постоянно налягане от компресора на камиона върху PVC улей.
3.2.1.2. Описание на ядката
Полевото описание на ядката е извършвано визуално съгласно общите БДС EN
ISO 14688-1:2003. Цветът е определян по скалата на Мюнсел. За окончателното
описание на почвите в сондажните колонки (Приложение 3) е взета предвид и
почвената класификация от лабораторните изследвания. Тъй като пробите
характеризират къси интервали от пластовете, при отклонение от визуалното описание,
предимство и давано на последното, особено за пластове със, характеризиращи се със
значителна нееднородност.
3.2.1.3. Опробване
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От сондажите са взимани главно ненарушени земни проби. Опробването е
извършвано с тънкостенни грунтоноси, осигуряващи взимане на проби от 1 и 2
категория съгласно БДС EN ISO_22475-1.
Пробите са опаковани в адхезивно фолио и в запечатан със залепваща лента
пластмасов плик с етикет с номера на сондажа, номера и визуалното описание на
пробата.
3.2.2. ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Лабораторните изследвания са направени съгласно изисквания в Еврокод 7
стандарт СД CEN ISO/TS 17892 “Геотехнически проучвания и опити – Лабораторни
изследвания на строителни почви”, във версиите им възприети като БДС.
3.2.2.1. Изследвания на земни проби
Определяне на водно съдържание (СД CEN ISO/TS 17892-1:2007)
• Водното съдържане е определено като отношение на масата на изпарената вода
на почвена проба при постоянна температура от 1055 C към масата на сухата проба,
представена в %.
Определяне на плътността на фино-зърнести почви (СД CEN ISO/TS 178922:2007)
• Опитът определя обемната маса на почвата, включително водната и газова
компонента.
• Използвани са тънкостенни режещи пръстени с основни размери d=56 mm и h=
20.
• Определяна е плътности на всяко правилно оформено тяло използвано при
механичните опити (компресия и плоско срязване).
• Определяне на специфичната плътност–пикнометричен метод (СД CEN ISO/TS
17892-3:2007)
• Използвани са пикнометри с вместимост 100 ml.
• Използвано е варене на пробата за 30 min с обратен хладник.
Определяне на зърнометричен състав (СД CEN ISO/TS 17892-4:2007)
• Използвани са сита с размери съответстващи на класификационната система по
ISO 14688-2:
• 63 mm x 10n и 2 mm x 10n където n=1, 0, -1, -2 и -3.
• Използвана е механична бъркалка за време от 15 min.
• Използван е ареометров метод.
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Определяне на границите Атерберг (СД CEN ISO/TS 17892-12:2007)
• Границата на протичане е определена с падащ конус с размери 80 g/30.
Компресионен опит (СД CEN ISO/TS 17892-5:2007)
• Прилагани са стандартни натоварвания с удвояване на предходната степен от
5, 12, 25, 50, 100, 200, 400 и 800 kPa.
• Изчаквана е 24 часова консолидация.

Плоско срязване (СД CEN ISO/TS 17892-10:2007)
• Прилаганите вертикалните товари са стандартно 100, 200 и 300 kPa.
• Срязването е извършено само еднопосочно.
• Прилагана е корекция на началния размер на напречното сечение на пробата за
сметка на деформацията.
• Ъгълът на вътрешно триене  и кохезията C са изчислени чрез линейна
регресия.
Характеристичните стойности на якостните показатели са получени от средните,
разделени на коефициенти Ktg = 1, 2 и КС = 1,8.

Класификация на почвите
• Класификацията на почвите е извършена съгласно БДС EN ISO 14688-2:2007

Протоколите от лабораторните изследвания са представени в Приложение

~ 200 ~

Европейски съюз

2.2.3. ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКИ УСЛОВИЯ
2.2.3.1. Геоморфоложка характеристика и Геоложки строеж на терена
2.2.3.1.1. Геоморфоложка характеристика
Районът се намира в обхвата на най-северните части на Софийската котловина,
на границата с южните склонове на Стара планина. Отстои на около 20 km от София и
на около 5 km от гр. Костинброд.
Проучваният терен е разположен върху горната част на издигнат тектонски блок
от Софийския грабен, изграден от седиментите на неогенския комплекс, с които е
запълнен. Общият наклон на терена е средно 10° на юг-югооизток. Релефът се оформя
от система дерета и долове със същата посока - юг - югозапад, които се спускат към
основата на склона. Деретата и доловете са преобладаващо ерозионен тип и V-образен
профил. През по-голямата си част са сухи. При водообилни периоди се формира
временен отток, който обаче е незначителен поради малката водосборна област.
2.2.3.1.2. Геолого-тектонска характеристика
Геоложкият разрез в района е изграден от неогенски седименти покрити от
кватернерни отложения.
Неогенските отложения са представени от седиментите на Софийската група.
Тя е изградена от песъчливо-глинести седименти и въг¬лища с миоцен-плиоценска
възраст. В нея се отделят три официални литостратиграфски единици с техните
членове, от които в района на проучване се разкрива Лозенецката свита.
Лозенецката свита заляга съгласно, с постепенен преход върху Новоискърската
свита. Литоложки е изградена от неравномерна алтернация на глини, песъчливи глини,
алевролити, пясъци и чакъли, като в геоложкия разрез преобладават глините и
песъчливите глини. В отделни зони се срещат тънки и неиздържани прослойки от
въглища и въглищни чернилки.
Кватернерните отложения са представени от делувиални отложения. Литоложки
са представени от глини с неравномерно разпределен чакъл, в зони до чакълести глини.
Общата дебелина на делувиалните отложения до 7,0 – 8,0 метра.
Софийската котловина представлява млад плиоценско-кватернерен грабен,
ограничен от юг и север от сноп надлъжни разломи. Развитието на грабена се
характеризира с голям интензитет на диференцирени неотектонски движения.
Потъващата част е благоприятствала езерната и речна седиментация, а ограждащите я
планини са били под знака на непрекъснато издигане. В днешния си вид Софийския
грабен е оформен в началото на плиоцена, през който се осъществява и интензивната
езерна седиментация, продължаваща и през кватернера. Решаваща роля в тектониката
на Софийския грабен играят разломните структури, най-важните от които го
ограничават от юг и минават непосредствено северно от Витоша и Лозенската планина.
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Тези структури оформят пояс от разседи с посока главно югоизток - северозапад и
засягащи и дълбоко потъналата мезозойска подложка. При разсяданията е образувана
система от грабени и хорстове. Аналогични дислокации се установяват и по северния
ръб на Софийската котловина, част от които проследявани на запад чак в Сливнишко.
Този сноп разломи представлява всъщност фрагмент от Задбалканския дълбочинен
разлом.
2.2.4.Състав и свойства на строителните почви
Въз основа на получените резултати от сондажите и лабораторните изследвания,
на територията на строителна площадка бяха установени следните инженерногеоложки
разновидности (пластове).
2.2.4.1.

Почвен слой – пласт 1

Визуално пласта се описва, като прахово песъчлива глина, кафява с остатъци от
корени и единични дребни чакъли. При настоящето проучване е установен във всички
прокарани сондажни изработки с дебелина от 0,30м до 0,70м. Поради високото
съдържание на органични примеси пласта е негоден за фундиране или пътна основа и
при строителството трябва да се изземе.
При проектиране за пласта да се приеме:
-

обемна плътност

n = 1.80 g/cm3

-

категория на изкоп – земна

2.2.4.2. Чакъли, дребни и средни с единични едри, с песъчлив запълнител –
пласт 2
Чакълите изграждат част от кватернерната покривка във високата част на
проучваната площадка. Визуално пласта е описан, като чакъли дребни и средни с
единични едри, с песъчлив запълнител, ръждиви. Чакълите са от седиментни скали,
слабо заоблени. При настоящето проучване са установени само в МС-2 на дълбочина от
0,40-1,50 м от терена, а дебелината им е 1,10м. По данни от наши стари проучвания в
района (сметища Костинброд), пласта се характеризира със следните стойности на
основните физикомеханични показатели:
Показател

Стойности

Обемна плътност

n (g/cm3)

2,00

Ъгъл на вътрешни триене (нормативен)

φ (º)

Модул на обща деформация

20,0

Е0, МРа

38

2.2.4.3. Глина, прахово песъчлива с единични дребни чакъли, делувиална –
пласт 3
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Делувиалната глина изгражда кватернерната покривка в наклонената част от
терена. При проучването е установена в два от прокараните проучвателни сондажа.
Дебелината й се изменя от 2,60 метра в проучвателен сондаж МС–3, до 5,50 метра в
проучвателен сондаж МС–1. Визуално глината е прахово-песъчлива, средно- до
твърдопластична, кафява до тъмно кафява с единични чакълести включения. В
основата на пласта съдържанието на чакъл се повишава и пласта се определя като
чакълеста глина.
От пласта са взети и изследвани 3 бр. ненарушени земни проби Съгласно
резултатите от лабораторните изследвания (Приложение 4) почвата се класифицира
като песъчлива глина (saCl) до чакълесто глинест среден пясък (grclMSa), със следните
стойности на основните геотехническите показатели:
Показател

Стойности

Обемна плътност

n (g/cm3)

1,95

Коефициент на порите e

0,620

Показател на консистенция

IС (%) 0,99

Класификация на почвата
Компресионни показатели

saCl
Коефициент на уплътняване

Товар на преуплътняване

pC (kPa)

CC (-) 0,12

65,4

Компресионни модули при товари 130300 КРа

М150-300 МРа

7,2

CD Плоско срязване
(средни стойности)
φ (º)

c (kPa) 32,7

24,1

CD Плоско срязване
(характеристични стойности)
φ (º)

Cх (kPa)

18,2

20,1

2.2.4.4. Чакълесто песъчлива глина до чакъли с глинесто песъчлив запълнител,
кафява, плиоценскa – пласт 4
Глината изгражда докватернерната подложка в района. Литостратиграфски се
отнася към горните части на Лозенецката свита. При проучването са установени в
два проучвателни сондажа МС-2 и МС-3. Горнището им се разкрива на дълбочина
3,30 – 4,70 метра. Визуално пласта се описва, като чакълесто песъчлива глина до
чакъли с глинесто песъчлив запълнител, ръждиво кафяви. Дебелината на пласта се
изменя от 1,90 метра в МС-2 до 2,70 метра в МС-3.
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От пласта са взети и изследвани 2 бр. ненарушени земни проби. Съгласно
резултатите от лабораторните изследвания почвата се класифицира като чакълест
глинест среден пясък (fgrclMSa) до глинест среден пясък (clМSa) в по-песъчливите
прослойки и интервали, като има следните стойности на основните геотехническите
показатели:
Показател

Стойности

Обемна плътност

n (g/cm3)

1,96

Коефициент на порите e

0,577

Показател на консистенция

IС (%) 1,05

Класификация на почвата
Компресионни показатели

fgrclMSa (clМSa)
Коефициент на уплътняване

Товар на преуплътняване

pC (kPa)

CC (-) 0,10

79,87

Компресионни модули при товари 130300 КРа

М150-300 МРа

8,0

CD Плоско срязване
(средни стойности)

c (kPa)

25,7

φ (º) 27,5
CD Плоско срязване
(характеристични стойности)
φ(º)

c (kPa)

14,3

22,9

2.2.4.5. Глина, пъстра, прахово песъчлива, плиоценска – пласт 5
Глината е част от докватернерната подложка в района. Литостратиграфски
принадлежи към „Лозенецката свита“. Визуално тя е прахово-песъчлива, средно
твърда, ръждиво кафява със сиви петна. Глината се установява само в един от
прокараните проучвателни сондажи МС-2, разположен във високата билна част от
площадката. Горнището й се разкрива на дълбочина 1,50 метра от кота терен, а
дебелината й е 3,20 м. Глината е прослоена от чакълестия пласт (пласт 4).
От пласта са взети и изследвани 2 бр. ненарушени земни проби. Съгласно
резултатите от лабораторните изследвания почвата се класифицира като песъчлива
глина (saCl) и песъчлива прахова глина (sasiCl) със следните стойности на основните
геотехническите показатели:

Показател

Стойности
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Обемна плътност

n (g/cm3)

1,88

Коефициент на порите e

0,640

Показател на консистенция

IС (%) 1,12

Класификация на почвата
Компресионни показатели

saCl; sasiCl
Коефициент на уплътняване

Товар на преуплътняване

pC (kPa)

CC (-) 0,14

47,23

Компресионни модули при товари 130300 КРа

М150-300 МРа

5,0

CD Плоско срязване
(средни стойности)
φ (º)

c (kPa)

43,1

21,6

CD Плоско срязване
(характеристични стойности)
φ (º)

c (kPa)

23,9

18,0

2.2.5. ХИДРОГЕОЛОЖКИ УСЛОВИЯ
При настоящото проучване подземни води са установени само в един от
направените сондажи (МС-2), който е с по-голяма дълбочина. Водното ниво е на
дълбочина 7,30 м. Подземните води са акумулирани в плиоценските песъчливочакълести прослойки. Поради пространствената неиздържаност на песъчливите
прослойки подземните води са със сложна хидравлика и пространствена издържаност.
Подхранването на подземните води е инфилтрационно, а подземният поток е насочен
на юг към котловината. Поради преобладаващо глинестия характер на неогенските
отложения водоносната зона е с ниска водообилност.
При по-водообилни сезони е възможно формиране на подземни води с временен
характер в пролувиалните глинесто-чакълести отложения.
Проведените филтрационни изследвания определят следните стойности на
коефициента на филтрация на поделените в геоложкия разрез разновидности:
Средна стойност за Коеф. на водопропускливост

к10, x10-5 cm/s

Пласт 3

0,35

Пласт 4

48,1

Пласт 5

9,93
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2.2.6.СЕИЗМИЧНИ УСЛОВИЯ
Съгласно националното приложение към Еврокод 8 (БДС EN19885:2005/NA:2012), прогнозната сеизмична интензивност за 475-годишен период на
територията на гр. София се характеризира с референтно сеизмично ускорение 0,15g, а
земната основа до дълбочина 30 м се отнася към Група почви С.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите от проведените полеви и лабораторни изследвания в проучваната
площадка позволяват да се направи следната характеристика на инженерногеоложките
и хидрогеоложки условия:
1. Проучваният терен е разположен върху горната част на издигнат тектонски
блок от Софийския грабен, изграден от седиментите на неогенския комплекс, с които е
запълнен. Общият наклон на терена е средно 10° на юг-югооизток. Релефът се оформя
от система дерета и долове със същата посока - юг - югозапад, които се спускат към
основата на склона. Деретата и доловете са преобладаващо ерозионен тип и V-образен
профил. През по-голямата си част са сухи. При водообилни периоди се формира
временен отток, който обаче е незначителен поради малката водосборна област.
2. Геоложкият разрез в района е изграден от неогенски седименти покрити от
кватернерни отложения. Неогенските отложения са представени от седиментите на
Софийската група. Тя е изградена от песъчливо-глинести седименти и въглища с
миоцен-плиоценска възраст. В нея се отделят три официални литостратиграфски
единици с техните членове, от които в района на проучване се разкрива Лозенецката
свита. Лозенецката свита заляга съгласно, с постепенен преход върху Новоискърската
свита. Литоложки е изградена от неравномерна алтернация на глини, песъчливи глини,
алевролити, пясъци и чакъли, като в геоложкия разрез преобладават глините и
песъчливите глини. В отделни зони се срещат тънки и неиздържани прослойки от
въглища и въглищни чернилки. Кватернерните отложения са представени от
делувиални отложения. Литоложки са представени от глини с неравномерно
разпределен чакъл, в зони до чакълести глини. Общата дебелина на делувиалните
отложения до 7,0 – 8,0 метра
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3. Геоложкият строеж включва: Почвен слой - (пласт 1); чакъли, дребни и
средни с единични едри, с песъчлив запълнител -(пласт 2); глина, прахово песъчлива с
единични дребни чакъли, делувиална - (пласт 3), чакълесто песъчлива глина до чакъли
с глинесто песъчлив запълнител, кафява, плиоценскa - (пласт 4) и глина, пъстра,
прахово песъчлива, плиоценска – (пласт 5).
4. Необходимите за проектирането физико-механични показатели са както
следва:

1
2

3

4

5

Почвен слой.
чакъли, дребни и средни с
единични едри, с песъчлив
запълнител
глина, прахово песъчлива с
единични дребни чакъли,
делувиална
чакълесто песъчлива глина
до чакъли с глинесто
песъчлив
запълнител,
кафява, плиоценскa
глина, пъстра, прахово
песъчлива, плиоценска

Модул на обща
деформация

Пласт №

Литоложко описание

Обемно тегло

Таблица 57 Физико – механични показатели, необходими за проектиране

ρn
kN/m3
1,80

Eo
МPa
-

х
…
-

Cх
kPa
-

2,00

20,0

31

-

1,95

14,0

20

18,2

1,96

16

22,9

14,3

1,88

10

18

23,9

Якост на срязване
(върхова)
изчислителна

5. При настоящото проучване подземни води са установени само в един от
направените сондажи (МС-2), който е с по-голяма дълбочина. Водното ниво е на
дълбочина 7,30 м. Подземните води са акумулирани в плиоценските песъчливочакълести прослойки. Поради пространствената неиздържаност на песъчливите
прослойки подземните води са със сложна хидравлика и пространствена издържаност.
Подхранването на подземните води е инфилтрационно, а подземният поток е насочен
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на юг към котловината. Поради преобладаващо глинестия характер на неогенските
отложения водоносната зона е с ниска водообилност. При по-водообилни сезони е
възможно формиране на подземни води с временен характер в пролувиалните
глинесто-чакълести отложения.
6. Проведените филтрационни изследвания определят следните стойности на
коефициента на филтрация на поделените в геоложкия разрез разновидности:
Таблица 58 Коефициент на филтрация
Средна стойност за Коеф. на водопропускливост

к10, x10-5 cm/s

Пласт 3

0,35

Пласт 4

48,1

Пласт 5

9,93

7. Съгласно националното приложение към Еврокод 8 (БДС EN19885:2005/NA:2012), прогнозната сеизмична интензивност за 475-годишен период на
територията на гр. София се характеризира с референтно сеизмично ускорение 0,15g, а
земната основа до дълбочина 30 м се отнася към Група почви С.
8. В района на площадката не се наблюдава развитие на неблагоприятни
физикогеоложки явления и процеси.
ВЪЗ

ОСНОВА

НА

КОНКРЕТНИТЕ

ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКИ,

ХИДРОГЕОЛОЖКИ И ГЕОТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ МОГАТ ДА СЕ НАПРАВЯТ
СЛЕДНИТЕ

ПРЕПОРЪКИ

ПО

ОТНОШЕНИЕ

НА

ПРОЕКТИРАНЕТО

И

СТРОИТЕЛСТВОТО:
1. Почвеният слой (пласт 1) не е подходящ като земна основа за директно
фундиране. При строителство се препоръчва да се изземе и/или замени с подходящ
материал.
2. Всички останали инженерногеоложки разновидности поделени в геоложкия
разрез са подходящи като земна основа за фундиране.
3. Изкопните работи да се правят в сухи периоди и да не престояват дълго време.
Изкопите за фундиране трябва да се изпълняват при следните откоси:
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Дълбочина до 3 m
Ненатоварена
берма
1:0,5

Статично
натоварена
берма
1:0,75

Динамично
натоварена
берма
1:1

При дълбочина по-голяма от 3,0 метра да се извърши оразмеряване на откосите
на изкопите при якостните показатели за почвите посочени в т. 4.
4. Бетонните работи за фундиране да се извършват непосредствено след направа
на изкопите.
5. Подходящо проектите за фундиране да се съгласуват с проектанта, който да
приеме и строителните изкопи.

3.4. Технически варианти на инсталация за предварително третиране на
смесени битови отпадъци

3.4.1. ВАРИАНТ 1

3.4.1.1. Обща информация за процеса на предварително третиране на
смесено събрани битови отпадъци.
Законът за управление на отпадъците (ЗУО) въвежда изискванията на Рамковата
директива за отпадъците 2008/98/ЕС в българското законодателство и регламентира
мерките и контрола за защита на околната среда и човешкото здраве чрез
предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от образуването и
управлението на отпадъците, както и чрез намаляване на цялостното въздействие от
използването на ресурси и чрез повишаване ефективността на това използване. Член
52 от ЗУО изисква общините да разработват и изпълняват програми за управление на
отпадъците за територията на съответната община за период, който следва да съвпада с
периода на действие на Националния план за управление на отпадъците и
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Националната програма за управление на отпадъците като негова съществена част, да
ги разработят в съответствие със структурата, целите и предвижданията на НПУО.
В допълнение ЗУО изисква в общинските програми за управление на отпадъците, да се
включват и необходимите мерки за изпълнение на задълженията на общините,
произтичащи от същия закон.
Съгласно чл. 49, ал. 9 във връзка с ал. 1 от ЗУО, министърът на околната среда и
водите внася за приемане в Министерския съвет Национален план за управление на
отпадъците. Националния план за управление на отпадъците за периода 2014 – 2020 г.
(НПУО) е приет от Министерския съвет през м. декември 2014 г. С НПУО са
определени регионите, включващи общини, които ползват общо регионално депо и/или
други съоръжения за третиране на отпадъци. Общините, включени във всеки от
определените региони, създават по реда на ЗУО регионално сдружение.
Системите

за

разделно

събиране,

повторна

употреба,

рециклиране

и

оползотворяване на битови отпадъци осигуряват като минимум изпълнението на
следните цели:
1. най-късно до 1 януари 2020 г. подготовка за повторна употреба и рециклиране
на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от
домакинствата и подобни отпадъци от други източници на не по-малко от 50 на сто от
общото тегло на тези отпадъци;
2. най-късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани
биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите
отпадъци, образувани в Република България през 1995 г.
Във всеки от регионите по НПУО целите се изпълняват съвместно от всички
общини в региона, в съответствие с решението по чл. 26, ал. 1, т. 6 от ЗУО на общото
събрание на регионалното сдружение.
Под „битови отпадъци“ следва да се разбира „отпадъци от домакинствата“
(отпадъци, образувани от домакинствата) и „подобни на отпадъците от домакинствата“
(т. 4 във връзка с т. 18 и 26 на § 1 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО).
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Под „рециклиране“ следва да се разбира всяка дейност по оползотворяване,
посредством която отпадъчните материали се преработват в продукти, материали или
вещества, за първоначалната им цел или за други цели. То включва преработването на
органични материали, но не включва оползотворяване за получаване на енергия и
преработване в материали, които ще се използват като горива или за насипни дейности.
Съгласно определението по т. 10 на § 1 от ДР на ЗУО, под „насипване“ следва да се
разбира дейност по оползотворяване, при която подходящи отпадъци се използват за
рекултивационни цели в разкопани участъци или за инженерни цели в строителството
на депа и където отпадъкът е заместител на неотпадъчни материали.
Под „предварително третиране“ следва да се разбират всички физични,
термични, химични или биологични процеси, включително сортирането, които
променят характеристиките на отпадъците с цел да се намали обемът им или опасните
им свойства, за да се улесни по-нататъшното им третиране или да се повиши
оползотворяемостта им. Това разбиране е в съответствие с определението по т. 25 на §
1 на ДР на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и
експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и
обезвреждане на отпадъци.
Предвижда се Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ да допринесе
за изпълнение на ангажиментите на страната в сектор „отпадъци“ и постигане на
целите, произтичащи от европейското и национално законодателство. Отчетена е и
стартираната срещу страната наказателна процедура за неизпълнение на Директива
1999/31/EО относно депонирането на отпадъци.
Сектор отпадъци ще бъде финансиран чрез Приоритетна Ос 2 на ОПОС 20142020 г., финансирана от Европейски фонд за регионално развитие.
Целта на приоритетната ос е постигане на съответствие с йерархията при
управлението на отпадъците, съгласно Директива 2008/98/ЕО и с целите на
националното законодателство. Съгласно йерархията, приоритетно в сектора ще се
изпълняват мерки, насочени към намаляване количеството на депонираните битови
отпадъци чрез повторна употреба, рециклиране и оползотворяване.
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Националният план за управление на отпадъците (НПУО) за периода 2014-2020
г. предвижда постигане на регионална цел за разделно събиране и оползотворяване на
битови биоотпадъци – не по-малко от 50 на сто от количеството на битовите
биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.
В законодателството и в политиката за предотвратяване и управление на
отпадъците се прилага като приоритетен ред следната йерархия на отпадъците:
а) предотвратяване;
б) подготовка за повторна употреба;
в) рециклиране;
г) друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия;
д) обезвреждане.
При прилагането на посочената по-горе йерархия на отпадъците, европейските
страни трябва да предприемат мерки за насърчаване на вариантите, които обезпечават
най- благоприятните за околна среда резултати като цяло. Това може да наложи
специфични потоци отпадъци да се отклонят от йерархията, когато това се основава на
съображения, свързани с жизнения цикъл на отпадъците, във връзка с цялостното
въздействие на образуването и управлението на такива отпадъци. Държавите-членки
вземат предвид общите принципи за опазване на околната среда – предпазни мерки и
устойчивост, техническата осъществимост и икономическата приложимост, опазването
на ресурсите, както и цялостното въздействие върху околната среда, човешкото здраве,
икономиката и обществото. Ясните дефиниции са от решаващо значение за точното
определяне на нивата на йерархията за управление на отпадъците, като по този начин
се избягват случаи на неправилно приложение на йерархията. Като цяло, трябва да се
подчертае, че това, че даден оператор дава описание на дадена операция в съответствие
с терминологията на дефинициите на Рамковата директива за отпадъците (РДО) или на
съответния национален закон, не означава автоматично, че това е точно тази операция;
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конкретните обстоятелства на планираната операция винаги трябва да се имат предвид,
когато се оценява дали определението е изпълнено.
Целевата група по проекта е населението на общините от РСУО Костинброд –
Костинброд, Божурище, Годеч, Драгоман, Сливница и Своге.
Основни стъпки на процеса на предварително третиране на смесено

3.4.1.2.

събрани битови отпадъци.
Процесът предварително третиране обхваща следните основни стъпки:
 Събиране на отпадъка от източника и неговото транспортиране до
регионалната система за управление на отпадъците
 Площадка за разтоварване на отпадъците преди последващия етап на
разделяне на фракцията
 отделяне на фракция с големина до 80 мм от общи събраните смесени
битови отпадъци
 разделяне на рециклируемите отпадъци от общо събраните смесени
битови отпадъци
 компактиране на разделения вече отпадък, предназначен за предаване на
друга фирма/организация за оползотворяване
 складиране на рециклируеми отпадъци
 стабилизиране на биоразградимата фракция преди депониране
 депониране на остатъчните фракции, които не могат да бъдат
оползотворени
Посредством преминаването на смесено събрания битов отпадък през една
инсталация за предварително третиране или по – точно преминаването на отпадъка
през един от процесите – физичен, термичен, химичен или биологичен, включително
сортиране, които променят характеристиките на отпадъците, с цел да се намали обемът
им или опасните им свойства, за да се улесни по нататъшното им третиране или да се
повиши опозлотвояемостта им. Съгласно дефиницията за “предварително третиране”
изпълнението на поне една от целите на изискването за промяна на характеристиките
на отпадъците е достатъчно, за да се счита, че операцията представлява предварително
третиране.
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Подробен масов баланс, изготвен на база Морфологичния състав на

3.4.1.3.

отпадъците от всички общини членуващи в Регионалното сдружение за
управление на отпадъците – Костинброд.
Съгласно Закона за управление на отпадъците общините имат изготвени анализи,
които показват морфологичния състав и количествата на генерираните и депонирани
отпадъци на своите територии. На база изготвения Подробен масов баланс в
следващата таблица са представени прогнозите за количеството образувани битови
отпадъци към 2020 г. за на всяка една от общините, която е част от Регионалното
сдружение за управление на отпадъците.
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Таблица № 59 Прогнози за образуваните отпадъци на територията на РСУО – Костинброд за периода 2017-2020г.
ФРАКЦИИ

ОБЩИНА КОСТИНБРОД

година
Битови отпадъци
общо
население

ОБЩИНА БОЖУРИЩЯ

ОБЩИНА ГОДЕЧ

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

12951,78

12977,45

13003,53

13029,78

3204,46

3241,34

3279,38

3316,32

2122,15

2102,11

2084,38

2067,59

16 843

16 702

16 565

16 431

8432

8441

8452

8460

4750

4661

4571

4485

769

777

785

793

380

384

388

392

447

451

456

461

норма на
натрупване
Хартия и картон

т/год

2 508,76

2 513,73

2 518,78

2 523,87

229,44

232,08

234,80

237,45

228,56

226,40

224,49

222,68

Пластмаса

т/год

1 839,15

1 842,80

1 846,50

1 850,23

239,37

242,13

244,97

247,73

226,01

223,87

221,99

220,20

Стъкло

т/год

470,15

471,08

472,03

472,98

273,34

276,49

279,73

282,88

155,77

154,29

152,99

151,76

Метал

т/год

546,57

547,65

548,75

549,86

118,57

119,93

121,34

122,70

60,69

60,12

59,61

59,13

Дърво

т/год

642,41

643,68

644,98

646,28

40,70

41,17

41,65

42,12

60,69

60,12

59,61

59,13

Гума

т/год

177,44

177,79

178,15

178,51

10,57

10,70

10,82

10,94

6,37

6,31

6,25

6,20

Текстил и кожа

т/год

547,86

548,95

550,05

551,16

141,32

142,94

144,62

146,25

75,34

74,62

74,00

73,40

Опасни
домакински
отпадъци
Инертни
отпадъци
Биоразградими
отпадъци
зелени отпадъци

т/год
306,96

307,57

308,18

308,81

2,88

2,92

2,95

2,98

29,29

29,01

28,76

28,53

1 616,38

1 619,59

1 622,84

1 626,12

1 119,64

1 132,52

1 145,82

1 158,72

460,29

455,95

452,10

448,46

7721,85

7737,16

7752,70

7768,35

1158,73

1172,07

1185,82

1199,18

1146,17

1135,35

1125,77

1116,71

1 831,38

1 835,01

1 838,70

1 842,41

588,34

595,11

602,09

608,88

581,04

575,56

570,70

566,11

т/год
т/год
т/год
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ФРАКЦИИ

ОБЩИНА ДРАГОМАН

година

2018

2019

2020

2178,88

2177,82

2176,38

4994

4952

4905

435

440

2017

Битови отпадъци
общо
население

ОБЩИНА СЛИВНИЦА

2173,73

ОБЩИНА СВОГЕ

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

2591,57

2583,06

2570,93

2561,70

6449,36

6398,97

6343,23

6288,15

4858

8 758

8 639

8 513

8 399

19633

19274

18935

18604

444

448

296

299

302

305

328

332

335

338

норма на
натрупване
Хартия и картон

т/год

276,72

277,37

277,24

277,05

343,12

342,00

340,39

339,17

1 000,94

993,12

984,47

975,92

Пластмаса

т/год

101,30

101,54

101,49

101,42

297,77

296,79

295,40

294,34

828,10

821,63

814,47

807,40

Стъкло

т/год

119,77

120,06

120,00

119,92

174,93

174,36

173,54

172,91

351,49

348,74

345,71

342,70

Метал

т/год

26,30

26,36

26,35

26,33

316,69

315,65

314,17

313,04

125,76

124,78

123,69

122,62

Дърво

т/год

135,21

135,53

135,46

135,37

116,88

116,50

115,95

115,53

474,67

470,96

466,86

462,81

Гума

т/год

17,82

17,87

17,86

17,85

4,15

4,13

4,11

4,10

115,44

114,54

113,54

112,56

Текстил и кожа

т/год

83,69

83,89

83,85

83,79

101,59

101,26

100,78

100,42

267,00

264,92

262,61

260,33

Опасни
домакински
отпадъци
Инертни отпадъци

т/год
17,61

17,65

17,64

17,63

10,88

10,85

10,80

10,76

50,95

50,55

50,11

49,68

т/год

400,40

401,35

401,15

400,89

399,88

398,57

396,69

395,27

650,10

645,02

639,40

633,85

Биоразградими
отпадъци
зелени отпадъци

т/год

1448,79

1452,22

1451,52

1450,56

1336,47

1332,08

1325,83

1321,07

4194,02

4161,25

4125,00

4089,18

т/год

721,46

723,17

722,82

722,34

557,45

555,62

553,01

551,02

1 231,18

1 221,56

1 210,92

1 200,41
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Видно от така предоставените данни за състава на отпадъците с изграждането на
инсталацията за предварително третиране ще бъдат постигнат целите за намаляване на
количеството депонирани с минимум 50 % от вход инсталация.
На база морфологичните анализи е изготвен прогнозен Масов баланс на
отпадъците, който показва индикативните количества отпадъци, които ще попадат на
вход на инсталацията, което от своя страна определя и капацитета на инсталацията.
В инсталацията за сепариране ще бъдат обработвани смесените битови
отпадъци, обозначени с код 20 03 01, съгласно списъка с отпадъци от Наредбата за
класификация на отпадъците.
Предложената технология и организация на площадката ще осигурят
възможност за отделяне на следните изредени видове отпадъчни фракции :
•

хартия;

•

картон;

•

РЕТ (полиетилен терефталат);

•

LDPE (полиетилен ниска плътност);

•

HDPE (полиетилен висока плътност);

•

PР (полипропилен);

•

РS (полистирол);

•

PVC (поливинил хлорид);

•

Al (алуминий);

•

Fe (желязо);

•

Стъкло

•

Кожа и текстил
Необходими машини и оборудване

3.4.1.4.

За функционирането на инсталацията за предварително третиране е необходимо
да бъде закупено и доставено следното оборудване и техника:
-

Кантар

-

Транспортни ленти

-

Машина за отделяне на фракция с големина до 80 мм

-

Машина за отделяне на металната фракция

-

Машина за компактиране

-

Мотокар
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-

Челен товарач
Зони в инсталацията за предварително третиране

3.4.1.5.
-

Приемна зона

-

Зона за разтоварване на отпадъка

-

Зона на сепариране

-

Зона за съхранение на разделените отпадъци

-

Зона за изграждане на административна/битова сграда

-

Зона за стабилизиране на остатъчната и подситова фракция
Описание на процеса

3.4.1.6.

Съгласно действащото законодателства всеки отпадък преди да попадне на
площадката за депониране трябва да премине през инсталация за предварително
третиране. На „входа“ на тази инсталация попада цялото количество смесено събрани
битови отпадъци от всичките общини, които депонират отпадъците си на съответното
депо за неопасни отпадъци.
При влизането и излизането на площадката всяка кола ще минава през
Контролно - пропускателен пункт и кантар, като данните ще се обработват от
администратора на данни.
Колата разтоварва отпадъка в зоната за разтоварване на отпадъка ( в рамките на
няколко часа) до неговото последващо обработване. Първоначално ще се извършва
визуален контрол и отстраняване на замърсители и едрогабаритни отпадъци. Всички
опасни отпадъци, които бъдат визуално идентифицирани ще бъдат отстранявани.
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Освен това всички едрогабаритни отпадъци, които потенциално могат да
разрушат инсталираното оборудване или да нарушат процеса на сортиране, ще бъдат
отстранявани и насочвани директно за депониране.

Отпадъците от мястото им на разтоварване посредством челния товарач ще бъдат до зоната за сепариране.
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.
 Зона за сепариране.
Тази зона е основна при предоставянето на услугата „предварително третиране
на отпадъци“. В нея ще бъдат разположени основните съоръжения от техническото
оборудване свързано със сепарирането на отпадъци (като транспортни ленти, машина
за отделяне на метали, честотни преобразователи за регулиране скоростта на подаване
на отпадъците и пр.). В тази зона ще се обработва отпадък с големина над 80мм. В тази
зона ще се извършва същинската дейност по сепарирането на отпадъка.
Ще бъдат обособени работни места за ръчно/механично отделяне и сепариране
на отделни групи видове отпадъци. Броят на постовете за отделяне на оползотворимите
материали ще бъде съобразен, както с броят на видовете отпадъци, които трябва да се
сепарират и отделят от общия поток смесен битов отпадък - постъпващ на „вход“ за
сепарация, така и с техните количества. Цялото оборудване и машините трябва да
бъдат съобразени и оразмерени съгласно входящия поток отпадък на инсталацията,
така че да се постигне максимално разделяне на рециклируемите и постигане на целите,
заложени в НПУО 2014-2020 г.
След сепарацията количествата разделени отпадъци посредством транспортна
лента ще бъдат отвеждани до машината за компактиране.
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Варианта за съхранение на отпадъците, които не могат да бъдат компактирани, е
те да се събират и съхраняват временно в контейнери. Такива отпадъци са основно
метали и стъкло. Остатъчния материал ще бъде насочен към машина за отделяне на
металната фракция, чрез който ще се осигурява сепарирането на черните метали.
Подситовата фракция (финната фракция) ще бъде подложена на стабилизиране и
получения материал ще бъде използван за запръстяване на клетката на депото.
При варианта на нестабилизиране на отпадъка преди неговото депониране не
може да бъде дадена гаранция че ще бъдат постигнати целите, а именно намаляване на
количеството депонирани отпадъци до 2020 г. с минимум 50%.
В близост до основната зона ще бъде обособена и зона за санитарни нужди и
почивка – баня, тоалетни, стая за почивка, столова и съблекални за персонала на
инсталацията.
Извън зоната за основната дейност на площадката ще има обособена зона за
временно съхранение на рециклируемите отпадъците преди тяхното предаване на други
фирми извършващи дейности по рециклиране или оползотворяване.
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В Ръководството за предварително третиране преди депониране на отпадъци в
Република България

е разписано, че отпадъка преди да бъде приет на депото за

неопасни отпадъци трябва да бъде стабилизира. В тази връзка при изготвянето на
проектната документация ще бъде избран един от методите описани в ръководството.
Другият вариант за остатъчната фракция е да бъде предадена на депото за
неопасни отпадъци без да преминава етапа на стабилизация, но това няма да доведе до
постигането на целите по програмата.

3.4.1.7.

Контрол и отчетност
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На инсталацията ще бъде осъществяван непрекъснат контрол от „входа“ на
инсталацията до „изхода“. Ще бъдат водени отчетни книги за постъпването на отпадъка
на инсталацията, книга за количествата и вида на сепарираните фракции, книга за
предададените за оползотворяване и/или рециклиране.
3.4.2. ВАРИАНТ 2
3.4.2.1. Обща информация за процеса на предварително третиране на
смесено събрани битови отпадъци.
Законът за управление на отпадъците (ЗУО) въвежда изискванията на Рамковата
директива за отпадъците 2008/98/ЕС в българското законодателство и регламентира
мерките и контрола за защита на околната среда и човешкото здраве чрез
предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от образуването и
управлението на отпадъците, както и чрез намаляване на цялостното въздействие от
използването на ресурси и чрез повишаване ефективността на това използване.
Член 52 от ЗУО изисква общините да разработват и изпълняват програми за управление
на отпадъците за територията на съответната община за период, който следва да
съвпада с периода на действие на Националния план за управление на отпадъците и
Националната програма за управление на отпадъците като негова съществена част, да
ги разработят в съответствие със структурата, целите и предвижданията на НПУО.
В допълнение ЗУО изисква в общинските програми за управление на отпадъците, да се
включват и необходимите мерки за изпълнение на задълженията на общините,
произтичащи от същия закон.
Съгласно чл. 49, ал. 9 във връзка с ал. 1 от ЗУО, министърът на околната среда и
водите внася за приемане в Министерския съвет Национален план за управление на
отпадъците. Националния план за управление на отпадъците за периода 2014 – 2020 г.
(НПУО) е приет от Министерския съвет през м. декември 2014 г. С НПУО са
определени регионите, включващи общини, които ползват общо регионално депо и/или
други съоръжения за третиране на отпадъци. Общините, включени във всеки от
определените региони, създават по реда на ЗУО регионално сдружение.
Системите

за

разделно

събиране,

повторна

употреба,

рециклиране

и

оползотворяване на битови отпадъци осигуряват като минимум изпълнението на
следните цели:
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1. най-късно до 1 януари 2020 г. подготовка за повторна употреба и рециклиране
на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от
домакинствата и подобни отпадъци от други източници на не по-малко от 50 на сто от
общото тегло на тези отпадъци;
2. най-късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани
биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите
отпадъци, образувани в Република България през 1995 г.
Във всеки от регионите по НПУО целите се изпълняват съвместно от всички
общини в региона, в съответствие с решението по чл. 26, ал. 1, т. 6 от ЗУО на общото
събрание на регионалното сдружение.
Под „битови отпадъци“ следва да се разбира „отпадъци от домакинствата“
(отпадъци, образувани от домакинствата) и „подобни на отпадъците от домакинствата“
(т. 4 във връзка с т. 18 и 26 на § 1 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО).
Под „рециклиране“ следва да се разбира всяка дейност по оползотворяване,
посредством която отпадъчните материали се преработват в продукти, материали или
вещества, за първоначалната им цел или за други цели. То включва преработването на
органични материали, но не включва оползотворяване за получаване на енергия и
преработване в материали, които ще се използват като горива или за насипни дейности.
Съгласно определението по т. 10 на § 1 от ДР на ЗУО, под „насипване“ следва да се
разбира дейност по оползотворяване, при която подходящи отпадъци се използват за
рекултивационни цели в разкопани участъци или за инженерни цели в строителството
на депа и където отпадъкът е заместител на неотпадъчни материали.
Под „предварително третиране“ следва да се разбират всички физични,
термични, химични или биологични процеси, включително сортирането, които
променят характеристиките на отпадъците с цел да се намали обемът им или опасните
им свойства, за да се улесни по-нататъшното им третиране или да се повиши
оползотворяемостта им. Това разбиране е в съответствие с определението по т. 25 на §
1 на ДР на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и
експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и
обезвреждане на отпадъци.
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Предвижда се Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ да допринесе
за изпълнение на ангажиментите на страната в сектор „отпадъци“ и постигане на
целите, произтичащи от европейското и национално законодателство. Отчетена е и
стартираната срещу страната наказателна процедура за неизпълнение на Директива
1999/31/EО относно депонирането на отпадъци.
Сектор отпадъци ще бъде финансиран чрез Приоритетна Ос 2 на ОПОС 20142020 г., финансирана от Европейски фонд за регионално развитие.
Целта на приоритетната ос е постигане на съответствие с йерархията при
управлението на отпадъците, съгласно Директива 2008/98/ЕО и с целите на
националното законодателство. Съгласно йерархията, приоритетно в сектора ще се
изпълняват мерки, насочени към намаляване количеството на депонираните битови
отпадъци чрез повторна употреба, рециклиране и оползотворяване.

Националният план за управление на отпадъците (НПУО) за периода 2014-2020
г. предвижда постигане на регионална цел за разделно събиране и оползотворяване на
битови биоотпадъци – не по-малко от 50 на сто от количеството на битовите
биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.
В законодателството и в политиката за предотвратяване и управление на
отпадъците се прилага като приоритетен ред следната йерархия на отпадъците:
а) предотвратяване;
б) подготовка за повторна употреба;
в) рециклиране;
г) друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия;
д) обезвреждане.
При прилагането на посочената по-горе йерархия на отпадъците, европейските
страни трябва да предприемат мерки за насърчаване на вариантите, които обезпечават
най- благоприятните за околна среда резултати като цяло. Това може да наложи
специфични потоци отпадъци да се отклонят от йерархията, когато това се основава на
съображения, свързани с жизнения цикъл на отпадъците, във връзка с цялостното
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въздействие на образуването и управлението на такива отпадъци. Държавите-членки
вземат предвид общите принципи за опазване на околната среда – предпазни мерки и
устойчивост, техническата осъществимост и икономическата приложимост, опазването
на ресурсите, както и цялостното въздействие върху околната среда, човешкото здраве,
икономиката и обществото. Ясните дефиниции са от решаващо значение за точното
определяне на нивата на йерархията за управление на отпадъците, като по този начин
се избягват случаи на неправилно приложение на йерархията. Като цяло, трябва да се
подчертае, че това, че даден оператор дава описание на дадена операция в съответствие
с терминологията на дефинициите на Рамковата директива за отпадъците (РДО) или на
съответния национален закон, не означава автоматично, че това е точно тази операция;
конкретните обстоятелства на планираната операция винаги трябва да се имат предвид,
когато се оценява дали определението е изпълнено.
Целевата група по проекта е населението на общините от РСУО Костинброд –
Костинброд, Божурище, Годеч, Драгоман, Сливница и Своге.
Основни стъпки на процеса на предварително третиране на смесено

3.4.2.2.

събрани битови отпадъци.
Процесът предварително третирана обхваща следните основни стъпки:
-

Събиране на отпадъка от източника и неговото транспортиране до

регионалната система за управление на отпадъците
-

Площадка за разтоварване на отпадъците преди последващия етап на

разделяне на фракцията
-

отделяне на фракция с големина до 80 мм от общи събраните смесени

битови отпадъци
-

разделяне на рециклируемите отпадъци от общо събраните смесени

битови отпадъци
-

компактиране на разделения вече отпадък, предназначен за предаване на

друга фирма/организация за оползотворяване
-

складиране на рециклируеми отпадъци

-

стабилизиране на биоразградимата фракция преди депониране

-

депониране на остатъчните фракции, които не могат да бъдат

оползотворени
Посредством преминаването на смесено събрания битов отпадък през една
инсталация за предварително третиране или по – точно преминаването на отпадъка
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през един от процесите – физичен, термичен, химичен или биологичен, включително
сортиране, които променят характеристиките на отпадъците, с цел да се намали обема
им или опасните им свойства, за да се улесни по нататъшното им третиране или да се
повиши опозлотвояемостта им. Съгласно дефиницията за “предварително третиране”
изпълнението на поне една от целите на изискването за промяна на характеристиките
на отпадъците е достатъчно за да се счита, че операцията представлява предварително
третиране.
Подробен масов баланс, изготвен на база Морфологичния състав на

3.4.2.3.

отпадъците от всички общини членуващи в Регионалното сдружение за
управление на отпадъците – Костинброд.
Съгласно Закона за управление на отпадъците общините имат изготвени
анализи, които показват морфологичния състав и количествата на генерираните и
депонирани отпадъци на своите територии. На база изготвения Подробен масов баланс
в следващата таблица са представени прогнозите за количеството образувани битови
отпадъци към 2020 г. за на всяка една от общините, която е част от Регионалното
сдружение за управление на отпадъците.
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Видно от така предоставените данни за състава на отпадъците с изграждането на
инсталацията за предварително третиране ще бъдат постигнат целите за намаляване на
количеството депонирани с минимум 50 % от вход инсталация.
На база морфологичните анализи е изготвен прогнозен Масов баланс на
отпадъците, който показва индикативните количества отпадъци, които ще попадат на
вход на инсталацията, което от своя страна определя и капацитета на инсталацията.
В автоматизираната инсталацията за сепариране ще бъдат обработвани
смесените битови отпадъци, обозначени с код 20 03 01, съгласно списъка с отпадъци от
Наредбата за класификация на отпадъците.
Предложената технология и организация на площадката ще осигурят
възможност за отделяне на следните изредени видове отпадъчни фракции :
•

хартия;

•

картон;

•

РЕТ (полиетилен терефталат);

•

LDPE (полиетилен ниска плътност);

•

HDPE (полиетилен висока плътност);

•

PР (полипропилен);

•

РS (полистирол);

•

PVC (поливинил хлорид);

•

Al (алуминий);

•

Fe (желязо);

•

Стъкло

•

Кожа и текстил



RDF
Необходими машини и оборудване

3.4.2.4.

За функционирането на инсталацията за предварително третиране е необходимо
да бъде закупено и доставено следното оборудване и техника:
-

Кантар;
Транспортни ленти;
Машина за отделяне на фракция с големина до 80 мм;
Машина за отделяне на металната фракция;
Машина за компактиране;

3.4.2.5.

Мотокар;
Челен товарач.
Зони в инсталацията за предварително третиране

Приемна зона;
Зона за разтоварване на отпадъка;
Зона за съхранение на разделените отпадъци;
Зона за изграждане на административна/битова сграда;
Зона за стабилизиране на остатъчната и подситова фракция.

3.4.2.6.

Описание на процеса

При влизането и излизането на площадката всяка кола ще минава през
Контролно- пропускателен пункт и кантар, като данните ще се обработват от
администратора на данни. За контролирания вход и изход от площадката ще се ползва
платформена автомобилна везна с дължина 20 м и капацитет 60 т. След измерване на
теглото на отпадъците специализираните транспортни средства се отправят към входа
на площадката за предварително третиране, в частност към приемното отделение на
инсталация за предварително третиране.
Колата разтоварва отпадъка в зоната за разтоварване на отпадъка (в рамките на
няколко часа) до неговото последващо обработване. Първоначално ще се извършва
визуален контрол и отстраняване на замърсители и едрогабаритни отпадъци. Всички
опасни отпадъци, които бъдат визуално идентифицирани ще бъдат отстранявани. Тази
зона е т.нар. зона за разтоварване на постъпващите отпадъци и буфер за временното им
съхранение до третирането. Предвидената площ позволява да се приемат отпадъци в
рамките на 72 часа без да се извършва тяхното третиране.
Освен това всички едрогабаритни отпадъци, които потенциално могат да
разрушат инсталираното оборудване или да нарушат процеса на сортиране, ще бъдат
отстранявани и насочвани директно за депониране.
Отпадъците от мястото им на разтоварване посредством челния товарач ще
бъдат до зоната за предварително третиране.
Зона за сепарация
От зоната за разтоварване посредством челен товарач отпадъците се подават към
захранващия верижно-лентов транспортьор. Този транспортьор е началото на
инсталацията за третиране като неговата функция е да подава равномерно потока
материал към останалите машини. Съоръжението е с регулируема скорост, което
позволява в зависимост от количеството на постъпващите смесени битови отпадъци,
инсталацията да работи при различни капацитети подбрани от оператора на
инсталацията. От захранващия транспортьор посредством лентов транспортьор,
материалният поток достига до сито. Съоръжението служи за разделяне на отпадъците
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в два отделни потока – подситова фракция (размер до 80 мм) и надситова фракция
(материален поток с размер над 80 мм). Подситовата (ситната) фракция се събира. В
зависимост от качеството си отделената ситна фракция може да се ползва за насипване,
запръстяване и други цели. Ситовите повърхности ще бъдат подменяеми, т.е. при
желание на оператора на съоръжението на последващ етап ще е възможно промяна на
размера на фракциониране.
Надситовата фракция посредством лентов транспортьор ще достига до лентов
транспортьор, който преминава през зона за предварително третиране. Тя представлява
затворено помещение, разположено върху метална естакада. Зоната е с естествено и
изкуствено осветление и климатизация. В зоната за предварително третиране има
работници, които ръчно отделят различните видове материали подходящи за
последващо рециклиране. Отделният работник взима от материалния поток
определения за неговият пост вид материал и го пуска през отвор в бункери или
контейнери разположени под кабината за предварително третиране. Работните места са
2 х 3 броя, са от двете страни на транспортьора за предварително третиране.
Отделените от постове материали се събират в 6 броя бункери, под които има
монтирани 6 броя лентови транспортьори, чрез които рециклируемите материали се
подават последователно към лентов транспортьори до пресата за балиране.
На края на транспортьора е монтиран лентово съоръжение за отделяне на
металната фракция от материалния поток. Отделените метали се събират в контейнер,.
След напълването на контейнерите, същите се извозват до рециклиращите
предприятия. Останалите върху транспортьора материали напускат зоната за
предварително третиране и транспортирани от лентов транспортьор се събират на
мястото определено за отпадъка предназначен за депониране.
Цялото оборудване и машините трябва да бъдат съобразени и оразмерени
съгласно входящия поток отпадък на инсталацията, така че да се постигне максимално
разделяне на рециклируемите и постигане на целите, заложени в НПУО 2014-2020 г.
След предварителното третиране количествата разделени отпадъци посредством
транспортна лента ще бъдат отвеждани до определените места от поточната линия
извън основното хале, след което посредством челен товарач ще бъдат транспортирани
до мястото за тяхното съхранение.
При този вид инсталация не може да се гарантира отделянето на опасните
отпадъци, ако има такива в отпадъка. Високо калоричната фракция се отделя в края на
потока на инсталацията. Необходимата мощност на отделните съоръжения в
технологичната схема за предварително третиране на смесени отпадъци е дадена в
следната таблица.

230

След сепарацията количествата разделени отпадъци посредством транспортна
лента ще бъдат отвеждани до машината за компактиране.
Варианта за съхранение на отпадъците, които не могат да бъдат компактирани е
те да се събират и съхраняват временно в контейнери. Такива отпадъци са основно
метали и стъкло. Остатъчния материал ще бъде насочен към машина за отделяне на
металната фракция, чрез който ще се осигурява отделянетоо на черните метали.
Подситовата фракция (финната фракция) ще бъде подложена на стабилизиране и
получения материал ще бъде използван за запръстяване на клетката на депото.
При варианта на нестабилизиране на отпадъка преди неговото депониране не
може да бъде дадена гаранция че ще бъдат постигнати целите, а именно намаляване на
количеството депонирани отпадъци до 2020 г. с минимум 50%.
В близост до основната зона ще бъде обособена и зона за санитарни нужди и
почивка – баня, тоалетни, стая за почивка, столова и съблекални за персонала на
инсталацията.
Извън зоната за основната дейност на площадката ще има обособена зона за
временно съхранение на рециклируемите отпадъците преди тяхното предаване на други
фирми извършващи дейности по рециклиране или оползотворяване.
В Ръководството за предварително третиране преди депониране на отпадъци в
Република България е разписано, че отпадъка преди да бъде приет на депото за
неопасни отпадъци трябва да бъде стабилизира. В тази връзка при изготвянето на
проектната документация ще бъде избран един от методите описани в ръководството.
Другият вариант за остатъчната фракция е да бъде предадена на депото за
неопасни отпадъци без да преминава етапа на стабилизация, но това няма да доведе до
постигането на целите по програмата.
Стабилизиране на биологичната фракция:
Био-контейнерите се считат за алтернативна техника за стабилизиране на
подситовата фракция. Като се има предвид, че дневното количество отпадъци,
състоящо се от около 60 m3/ден органични фракции с произход от смесени битови
отпадъци за аеробно третиране в РСУО Костинброд, ще бъдат необходими около 11
броя био-контейнери. Един контейнер може да побере до 55 тона материал с 20 дни
време за задържане. Системата използва контейнер с биофилтър, който пропуска свеж
въздух навътре, а не допуска отделяне на неприятни миризми и изпарения навън от
контейнера, оборудвана е със сензори, кабели, компютърно управление на процеса и
регистриране на данни.
Външната повърхност на контейнера е покрита с боя, устойчива на корозия, а
вътрешната повърхност е покрита със изолиращ слой, устойчив на корозия и износване.
Съдовете са напълно затворени и инфилтрата / кондензата се събира на нивото на
аерация. Стените, таваните, подовете и вратите на био-контейнерите са топло- и влагоизолирани. Съдовете могат да бъдат подвижни (многофункционални на колела) или
могат да бъдат преместени с ремаркета до камиони или камиони с ремаркета.
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Степента на оптимизация до голяма степен се определя от инвестициите в
допълнително оборудване, като напр. смесител, сита, участък за разтоварване, офис,
процес контролер, камион, ремарке, самосвал с ремарке и самосвал.
Препоръчва се изграждането на бетонни подложки под био-контейнерите и в
смесителите. Също така е препоръчително изграждането на навес или използването на
покрито помещение за участъка за смесване.
Био-контейнерите се разполагат в един или два реда и по средата се инсталират
тръбите за аерация. Системата за аерация осигурява реверсивен и ре-циркулиращ
въздушен поток за процеса, за да се контролира и поддържа постоянна температура на
биомасата. Въздуха за процеса е пречистен чрез монтиран биофилтър за всеки 11
контейнера. Всички компоненти, които са в контакт с корозивния въздушен поток на
компоста, са от неръждаема стомана или полимерни материали. Инсталацията за
подаване на въздуха (с вентилатор) може да бъде разположена в края на редицата с
контейнери. До инсталацията за подаване на въздуха се разполага пречиствател за
отделените при ферментация газове, (изпускателен клапан и био- филтър).
Инсталацията за отделяне на допълнително филтрираната вода от контейнерите
събира вода от платформата и я насочва към резервоара за инфилтрат.
Всеки био-контейнер е независим. За да го свържете към централизираните
системи захранване / третиране, групирането на 3 модули по 4 контейнера е удобно за
този конкретен случай, като единият модул ще се състой от един контейнер.
Зреенето на компоста, който е доставен от участъка за биостабилизация на
отпадъците, се осъществява в метален навес, без странични стени.
Обслужването в участъка се реализира с челен товарач, който има роля да
разпредели материал в участъка за зреене и да товари контейнери, съдържащи узрял
материал, необходими за ежедневното покриване на клетките. Този метод не изисква
ежедневното придобиване на материал за покриване. След узряването, компостът
постъпва в участъка за пресяване/пречистване. Фината фракция може да се продава
като тор или да се използват като материал за запръстяване на депа или рекултивация
на терени. Фракцията, останала в ситото, се връща в процеса за по-нататъшно
раздробяване и компостиране.
таблица 1 Необходимо оборудване за стабилизация на органична фракция

Вариант 2
Вид механизация

Ед.
мка

Количество

Биоконтейнери

бр.

11

бр.

11

бр.

11

Вентилатори
неръждаема стомана
Аериращи тръби

от
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Контролно
табло
+
контролер за измерване
и управление

бр.

11

Биофилтър
за
пречистване на въздух

бр.

1

Софтуер

бр.

1

Преносим компютър с
радио модул с антена

бр.

1

9.3.5. Контрол и отчетност
На инсталацията ще бъде осъществяван непрекъснат контрол от „входа“ на
инсталацията до „изхода“. Ще бъдат водени отчетни книги за постъпването на отпадъка
на инсталацията, книга за количествата и вида на сепарираните фракции, книга за
предадените за оползотворяване и/или рециклиране.

9.3.6. Големина / размери на съоръжението за предварително третиране,
зони за отделните етапи и стъпки на процеса

Теренът е избран, тъй като осигурява достатъчен резерв от допълнително
пространство за съхранение в случай на сезонни колебания в количествата на
образуваните и доставени биоотпадъци, както и предоставя възможност за разширяване
в бъдеще в случай на нужда. Площта на инсталацията за предварително третиране е с
по-големи размери в сравнение с предходния вариант. За различните зони на
съоръжението са планирани следните детайли (Фиг.5):
 Битовка (обща за съоръжението за компостиране и инсталацията за
предварително третиране)
 Кантар (общ за съоръжението за компостиране и инсталацията за
предварително третиране)
 Площадка за измиваме на гуми /сулфатоустойчив бетон/ (обща за
съоръжението за компостиране и инсталацията за предварително
третиране)
 Зона за предварително третиране на отпадъци
 Навес с Биоконтейнери за стабилизиране на подситова фракция
 Площадка за съхранение на механизация /покрита площадка/
/сулфатоустойчив бетон/ (обща за съоръжението за компостиране и
инсталацията за предварително третиране)
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 Паркинг за леки коли (общ за съоръжението за компостиране и
инсталацията за предварително третиране)
 Ограда на имота (обща за съоръжението за компостиране и инсталацията
за предварително третиране)
 Бариера (обща за съоръжението за компостиране и инсталацията за
предварително третиране)
 Зелени площи около и в имота
 Вътрешно- площадкови пътища /асфалт/

3.4.3. План за третиране на рециклираната, стабилизираната и остатъчната
фракция
Отпадъците се приемат като екологичен, социален и икономически проблем, а
нарастващото потребление и „консуматорското“ поведение на обществото продължават
да произвеждат големи количества отпадъци. Реалността е, че са необходими големи и
разнородни усилия за предотвратяване на образуването им. Отпадъците представляват
и загуба на материални ресурси (чрез метали и други материали, които могат да се
рециклират), а в същото време имат и потенциал като енергийни източници.
Предизвикателството пред управлението на отпадъците е голямо! Прилагането на
дейностите по третиране на отпадъци като повторна употреба и рециклиране са
благоприятни за околната среда, водещи до отклоняване на отпадъци от депата.
Законът за управление на отпадъците (ЗУО) въвежда изискванията на Рамковата
директива за отпадъците 2008/98/ЕС в българското законодателство и регламентира
мерките и контрола за защита на околната среда и човешкото здраве чрез
предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от образуването и
управлението на отпадъците, както и чрез намаляване на цялостното въздействие от
използването на ресурси и чрез повишаване ефективността на това използване.
Член 52 от ЗУО изисква общините да разработват и изпълняват програми за управление
на отпадъците за територията на съответната община за период, който следва да
съвпада с периода на действие на Националния план за управление на отпадъците и
Националната програма за управление на отпадъците като негова съществена част, да
ги разработят в съответствие със структурата, целите и предвижданията на НПУО.
В допълнение ЗУО изисква в общинските програми за управление на отпадъците, да се
включват и необходимите мерки за изпълнение на задълженията на общините,
произтичащи от същия закон.
Съгласно чл. 49, ал. 9 във връзка с ал. 1 от ЗУО, министърът на околната среда и
водите внася за приемане в Министерския съвет Национален план за управление на
отпадъците. Националния план за управление на отпадъците за периода 2014 – 2020 г.
(НПУО) е приет от Министерския съвет през м. декември 2014 г. С НПУО са
определени регионите, включващи общини, които ползват общо регионално депо и/или
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други съоръжения за третиране на отпадъци. Общините, включени във всеки от
определените региони, създават по реда на ЗУО регионално сдружение.
Системите за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и
оползотворяване на битови отпадъци осигуряват като минимум изпълнението на
следните цели:
1. най-късно до 1 януари 2020 г. подготовка за повторна употреба и рециклиране
на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от
домакинствата и подобни отпадъци от други източници на не по-малко от 50 на сто от
общото тегло на тези отпадъци;
2. най-късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани
биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите
отпадъци, образувани в Република България през 1995 г.
Във всеки от регионите по НПУО целите се изпълняват съвместно от всички
общини в региона, в съответствие с решението по чл. 26, ал. 1, т. 6 от ЗУО на общото
събрание на регионалното сдружение.
Под „битови отпадъци“ следва да се разбира „отпадъци от домакинствата“
(отпадъци, образувани от домакинствата) и „подобни на отпадъците от домакинствата“
(т. 4 във връзка с т. 18 и 26 на § 1 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО).
Под „рециклиране“ следва да се разбира всяка дейност по оползотворяване,
посредством която отпадъчните материали се преработват в продукти, материали или
вещества, за първоначалната им цел или за други цели. То включва преработването на
органични материали, но не включва оползотворяване за получаване на енергия и
преработване в материали, които ще се използват като горива или за насипни дейности.
Съгласно определението по т. 10 на § 1 от ДР на ЗУО, под „насипване“ следва да се
разбира дейност по оползотворяване, при която подходящи отпадъци се използват за
рекултивационни цели в разкопани участъци или за инженерни цели в строителството
на депа и където отпадъкът е заместител на неотпадъчни материали.
Под „предварително третиране“ следва да се разбират всички физични,
термични, химични или биологични процеси, включително сортирането, които
променят характеристиките на отпадъците с цел да се намали обемът им или опасните
им свойства, за да се улесни по-нататъшното им третиране или да се повиши
оползотворяемостта им. Това разбиране е в съответствие с определението по т. 25 на §
1 на ДР на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и
експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и
обезвреждане на отпадъци.
Предвижда се Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ да допринесе
за изпълнение на ангажиментите на страната в сектор „отпадъци“ и постигане на
целите, произтичащи от европейското и национално законодателство. Отчетена е и
стартираната срещу страната наказателна процедура за неизпълнение на Директива
1999/31/EО относно депонирането на отпадъци.
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Сектор отпадъци ще бъде финансиран чрез Приоритетна Ос 2 „Отпадъци“ на
ОПОС 2014-2020 г., финансирана от Европейски фонд за регионално развитие.
Целта на приоритетната ос е постигане на съответствие с йерархията при
управлението на отпадъците, съгласно Директива 2008/98/ЕО и с целите на
националното законодателство. Съгласно йерархията, приоритетно в сектора ще се
изпълняват мерки, насочени към намаляване количеството на депонираните битови
отпадъци чрез повторна употреба, рециклиране и оползотворяване.
Националният план за управление на отпадъците (НПУО) за периода 2014-2020
г. предвижда постигане на регионална цел за разделно събиране и оползотворяване на
битови биоотпадъци – не по-малко от 50 на сто от количеството на битовите
биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.
В законодателството и в политиката за предотвратяване и управление на
отпадъците се прилага като приоритетен ред следната йерархия на отпадъците:
а) предотвратяване;
б) подготовка за повторна употреба;
в) рециклиране;
г) друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия;
д) обезвреждане.
При прилагането на посочената по-горе йерархия на отпадъците, европейските
страни трябва да предприемат мерки за насърчаване на вариантите, които обезпечават
най - благоприятните за околна среда резултати като цяло. Това може да наложи
специфични потоци отпадъци да се отклонят от йерархията, когато това се основава на
съображения, свързани с жизнения цикъл на отпадъците, във връзка с цялостното
въздействие на образуването и управлението на такива отпадъци. Държавите-членки
вземат предвид общите принципи за опазване на околната среда – предпазни мерки и
устойчивост, техническата осъществимост и икономическата приложимост, опазването
на ресурсите, както и цялостното въздействие върху околната среда, човешкото здраве,
икономиката и обществото. Ясните дефиниции са от решаващо значение за точното
определяне на нивата на йерархията за управление на отпадъците, като по този начин
се избягват случаи на неправилно приложение на йерархията. Като цяло, трябва да се
подчертае, че това, че даден оператор дава описание на дадена операция в съответствие
с терминологията на дефинициите на Рамковата директива за отпадъците (РДО) или на
съответния национален закон, не означава автоматично, че това е точно тази операция;
конкретните обстоятелства на планираната операция винаги трябва да се имат предвид,
когато се оценява дали определението е изпълнено.
Целевата група по проекта "Проектиране и изграждане на компостиращи
инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на
територията на РСУО Костинброд" е населението на общините от РСУО Костнброд –
Костинброд, Божурище, Годеч, Драгоман, Сливница и Своге
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ОСНОВНИ СТЪПКИ НА ПРОЦЕСА НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ
НА СМЕСЕНО СЪБРАНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
Процесът предварително третира обхваща следните основни стъпки:
 събиране на отпадъка от източника и неговото транспортиране до
регионалната система за управление на отпадъците;
 площадка за разтоварване на отпадъците преди последващия етап на
разделяне на фракцията;
 отделяне на фракция с големина до 80 мм от общи събраните смесени
битови отпадъци;
 разделяне на рециклируемите отпадъци от общо събраните смесени
битови отпадъци;
 компактиране на разделения вече отпадък, предназначен за предаване на
друга фирма/организация за оползотворяване;
 складиране на рециклируеми отпадъци;
 стабилизиране на биоразградимата фракция преди депониране ;
 депониране на остатъчните фракции, които не могат да бъдат
оползотворени.
Посредством преминаването на смесено събрания битов отпадък през една
инсталация за предварително третиране или по – точно преминаването на отпадъка
през един от процесите – физичен, термичен, химичен или биологичен, включително
сортиране, които променят характеристиките на отпадъците, с цел да се намали обема
им или опасните им свойства, за да се улесни по нататъшното им третиране или да се
повиши опозлотвояемостта им. Съгласно дефиницията за “предварително третиране”
изпълнението на поне една от целите на изискването за промяна на характеристиките
на отпадъците е достатъчно за да се счита, че операцията представлява предварително
третиране.
ПОДРОБЕН МАСОВ БАЛАНС, ИЗГОТВЕН НА БАЗА МОРФОЛОГИЧНИЯ
СЪСТАВ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ВСИЧКИ ОБЩИНИ ЧЛЕНУВАЩИ В
РЕГИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ –
КОСТИНБРОД
Съгласно Закона за управление на отпадъците общините имат изготвени
анализи, които показват морфологичния състав и количествата на генерираните и
депонирани отпадъци на своите територии. На база изготвения Подробен масов баланс
в следващата таблица са представени прогнозите за количеството образувани битови
отпадъци към 2020 г. за на всяка една от общините, която е част от Регионалното
сдружение за управлеие на отпадъците.
Видно от Таблица № 59 Прогнози за образуваните отпадъци на територията на
РСУО – Костинброд за периода 2017-2020г. предоставените данни за състава на
отпадъците с изграждането на инсталацията за предварително третиране ще бъдат
постигнат целите за намаляване на количеството депонирани с минимум 50 % от вход
инсталация.
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На база морфологичните анализи е изготвен прогнозен Масов баланс на
отпадъците, който показва индикативните количества отпадъци, които ще попадат на
вход на инсталацията, което от своя страна определя и капацитета на инсталацията.
Анализ за всяка една от фракциите (по видове отпадъци), които се очаква да
бъдат отделяни в резултат от работата на инсталацията за предварително третиране.
Съгласно Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда
битовите отпадъци, предадени за оползотворяване, представляват приблизително 1/3 от
генерираните количества на територията на страната, докато тези за депониране са на
70 процента (Фиг.1).
Фиг.8. Дял на третираните отпадъци средно за страната, спрямо
образуваните, kt

По последни данни на Евростат за степента на материално рециклиране на
битови отпадъци за Европа (ЕС - 28) и тези за страната е видно е, че доближаваме
средноевропейската (Фиг. 9). „Правилното“ управление на битовите отпадъци променя
практиките в управление на отпадъците, като ползите не са ограничени само до поефективно използване на ресурсите и намаляване на тежестта на отпадъците върху
природната среда, а също така e инструмент за намаляване на парниковите газове,
емитирани от депата в резултат от увеличение на дела на оползотворените отпадъци и
намаляване на дела на депонираните биоразградими отпадъци.
Фигура 9 Сравнение между страните – оползотворени битови отпадъци (20042012)
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Общите тенденции за страната се наблюдават и за разглеждания регион,
съобразно представения морфологичен състав на смесения битов отпадък предвиден за
рециклиране. Във връзка с високите проценти на рециклируема фракция, налични в
състава на смесения битов отпадък следва, че е необходимо да се предприемат
действия за нейното отделяне и оползотворяване.
В инсталацията за предварително третиране ще бъдат обработвани смесените
битови отпадъци, обозначени с код 20 03 01, съгласно списъка с отпадъци от Наредбата
за класификация на отпадъците.
Предложената технология и организация на площадката ще осигурят
възможност за отделяне на следните изредени видове отпадъчни фракции :
• хартия;
• картон;
• РЕТ (полиетилен терефталат);
• LDPE (полиетилен ниска плътност);
• HDPE (полиетилен висока плътност);
• PР (полипропилен);
• РS (полистирол);
• PVC (поливинил хлорид);
• Al (алуминий);
• Fe (желязо);
• Стъкло
• Кожа и текстил
В следствие на функциониране на инсталацията ще се отделя също така и:
 Отпадъчна органичната фракция с размер по-малък от 80 мм;
 Гума;
 Инертен отпадък;
 Опасен битов отпадък.
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Обработката на горепосочените отпадъци, представляваща следващия етап след
етапа на събиране и транспортиране и предхождаща етапа на оползотворяване, ще
включва дейности по първична обработка на отпадъците съгласно т. 1, след тяхното
събиране, с цел увеличаване на количеството отпадъци, които следва да бъдат
оползотворени, както и за увеличаване на ефективността на оползотворяването.
Начините и техниките за отделяне и третиране на фракциите са съобразени с
вида на отпадъка и възможностите за оползотворяването му.
 дименсионално сортиране – представлява сортирането на отпадъците по
гранулометрични класове. Средството, посредством което се извършва
дименсионалното сортиране представлява сито, чийто диаметър може да се променя.
Посредством подобна техника ще се отделя отпадъчна органичната фракция с размер
по-малък от 80 мм ;
 Машина за отделяне на метална фракция –често се използва при
сортиране на метални обекти от други отпадъци, преработени или не, първоначално,
като големината на елементите не е ограничена;
 сортиране на вход – ще се прилага на входа на инсталацията за
едрогабаритни отпадъци, в т.ч. и за гума;
 ръчно сортиране – това е класическият метод и в повечето случаи найсигурният за сортиране на отпадъци. Има за цел да отдели рециклируемите материали,
в зависимост от цвета или типа материал;
 стабилизиране - процес на биологично разграждане и стабилизиране на
отпадъчната органична фракция с размер по-малък от 80 мм, с цел постигане на
изискванията на нормативната уредба за стабилизирана органична фракция.
Възможности и прогнози за употреба или предаване за следващо третиране
Съгласно технологията за предварително третиране при постъпване на смесено
събрания отпадък на площадката за разтоварване ще бъдат отделяни едрогабаритните
отпадъци. Такива отпадъци могат да бъдат – гуми, отпадъци от строителството,
отпадъци от домакинствата (при подмяна на обзавеждането и др.). Отпадъците от
домакинствата и строителството ще бъдат раздобявани и в зависимост от структурата
ще бъдат извозвани на депото или преработвани. Гумите ще бъдат временно
складирани до натрупване на достатъчно количество (един камион) и ще бъдат
продавани на фирми и организации по рециклиране или оползотворяване на пазарни
цени.
Съобразно предложената технология и организация на площадката могат да
осигурят възможности за отделяне на следните изредени видове отпадъчни фракции :
•

хартия;

•

картон;

•

РЕТ (полиетилен терефталат);

•

LDPE (полиетилен ниска плътност);

•

HDPE (полиетилен висока плътност);
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•

PР (полипропилен);

•

РS (полистирол);

•

PVC (поливинил хлорид);

•

Al (алуминий);

•

Fe (желязо);

•

Стъкло;

•

Кожа и текстил.

Тези отпадъци ще бъдат продавани на пазарни цени на предприятията
притежаващи необходимите разрешителни за рециклиране или оползотворяване на тези
отпадъци. Водещо при определянето на цената за тон отпадък ще бъде разстоянието до
съответния център, условията на извозване. След изграждане на инсталацията ще бъде
избран оператор, чрез възлагане на УОИИ по реда за ЗОП. Той ще има ангажимента да
проучи пазара на описаните по-горе фракции.
В следващата фигура са обозначени пунктове на предприятия, които биха
изкупували отделената рециклируема фракция.

Фиг. 10 Карта на България с обозначения на пунктове за изкупуване на
вторични суровини

Фигура 11 Карта Софийска област с обозначения на пунктове за изкупуване на
вторични суровини
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Таблица № 60 Пазарни цени за изкупуване на рециклируемите фракции:
Вид отпадъчна суровина:

Изкупна цена:

ХАРТИЯ И КАРТОН

50 лева за тон

ПЛАСТМАСА

300 лева за тон

СТЪКЛО

20 лева на тон

МЕТАЛ (ЧЕРЕН)

250 лева за тон

МЕТАЛ (ЧЕРЕН)

500 лева за тон

Посоченитте пазарни цени са осреднение за страната и ще варират в следствие
сключени договорни отношения между общините и фирмите.
Тъй като отделеното количество метали съдържа 10% цветни и 90% черни
метали, то и средната стойност за продажба на метали е формирана като:
500х10% + 250х90% = 275 лв./тон.
Настоящият План за третиране на рециклираната, стабилизираната и
остатъчната фракция не предвижда употреба на рециклируемата фракция, която да
води до поставяне на предприятия в по-благоприятно положение на пазара. В случайте,
в които се предвижда, че общината/общините или оператора на инсталацията ще
предоставят отделената от инсталацията за предварително третиране рециклируема
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фракция на трети лица, общината/общините или съответният оператор ще ги продава
на пазарни цени.
Стабилизиране и приложение на фракция до 80мм
Съгласно „Ръководството за предварително третиране преди депониране на
отпадъци в Република България“, утвърдено със Заповед № РД - 664 от 29.08.2014 г. на
министъра на околната среда и водите, фракциите до 80мм подлежат на стабилизиране.
Следвайки технологията за предварително третиране на смесените битови
отпадъци, отпадъчната органичната фракция с размер по-малък от 80 мм се получава
след пресяване със сито с размер на отворите 80 мм и насочване на материала към
машина за отделяне на черните метали. Остатъчният материал (фината фракция с
размер <80 мм) се планира да бъде подложена на допълнително разграждане, с цел
постигане на изискванията на нормативната уредба за стабилизирана органична
фракция.
Като процент от цялото количество депонирани отпадъци тази така наречена
„подситова фракция“ представлява 35%-40% от общото количество на вход
инсталация, съобразно изготвените морфологични анализи.
За да намалим количеството да депонираните отпадъци тази фракция ще бъде
стабилизира чрез компостиране, съобразно предложената технология. Крайният
продукт от процеса на компостиране ще бъде използван за запръстяване на депото. Тъй
като е преминал етапа на предварително третиране и стабилизиран, общините от РСУО
Костинброд не дължат отчисления по чл. 64 от ЗУО, т.е. не се третира като отпадък.
Чрез предложената технологията се получава стабилизирана органична фракция
по смисъла на Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на
биоразградимите отпадъци, приета с ПМС № 20/ 25 януари 2017 г. (Обн.ДВ
бр.11/2017г.). Описаната технология е в пълно съответствие с добрите европейски
практики за стабилизиране на фракцията от инсталации за предварително третиране на
смесени битови отпадъци.
Предложения вариант за стабилизиране съответства на Изисквания за
производството и употребата на продукти от оползотворяване на биоотпадъци от
Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите
отпадъци (обн. ДВ, бр. 11 от 31.1.2017 г.).
Третиране на инертния материал
Инертните материали са широк набор от груби материали използвани в
строителството. Инертните материали включват пясък, чакъл, трошен камък.
Голяма част от този материал е с големина под 80 мм, следователно той ще
премине процеса на стабилизация на подситовата фракция.
Третиране на опасни отпадъци от домакинства.
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Голям процент от изхвърляните битови отпадъци от домакинствата, ако са
правилно третирани не представляват опасност за здравето на човека и обкръжаващата
го среда. Има обаче един процент битови отпадъци, в чийто състав, количество или
свойства се намират вещества, които носят опасност на човека и природата и те са
наричат опасни отпадъци. Ако не бъдат обезвредени могат сериозно да замърсят
природата и да застрашат човешкото здраве.
Опасни отпадъци от домакинства, които могат да попаднат в състава на
смесения битов отпадък на вход на инсталацията за предварително третиране, са:
лампи);

живак и живаксъдържащи уреди (с изключение на луминесцентни

лаково бояджийски материали (емулсии и лакови бои; политури и лакове;
разтворители и разредители за боя; терпентин и др.),
домакински препарати и химикали (почистващи препарати, белина,
дезинфектанти, дезодоранти, киселини, основи, реактиви, пестициди и др.);
-

мастила, замърсени опаковки и др.;

-

маслени филтри, спирачни течности и антифриз;

-

фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност);

-

Други.

Услуга по обезвреждане на горецитираните отпадъци се предлага от
предприятия, които събират директно от домовете, чрез мобилни събирателни пунктове
в различни райони на обслужваните градове или след отделяне на опасния отпадък при
предварително третиране.
Третиране на остатъчна фракция
На „изхода“ от инсталацията ще остане отпадък, които е негоден за рециклиране
и оползотворяване. Неговото количество ще бъде под 50% от общото количество на
„вход“ инсталация за предварително третиране. Точните тонове са подробно разписани
в Подробния масов баланс, изготвен на база Морфологичните анализи, показващи
състава на битовите отпадъци за всяка една от общините от РСУО – Костинброд.
Това количество е предвидено за депониране на Регионално депо за неопасни и
инертни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и
Драгоман в землището на с. Богьовци, местност „Гоняреви падини“. За този отпадък
общините не дължат отчисления, съгласно Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и
начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията,
изискани при депониране на отпадъци.
Контрол и отчетност
На инсталацията ще бъде осъществяван непрекъснат контрол от „входа“ до
„изхода“. Ще бъдат водени отчетни книги за постъпването на отпадъка на
инсталацията, книга за количествата и вида на сепарираните фракции, книга за
предадените за оползотворяване и/или рециклиране.
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4.4.1.6. Финансови параметри
Разходите необходими за изграждането на инсталация за предварително
третиране на смесено събани битови отпадъци, включително осигуряване на
необходимото оборудване и на съоръжения за Вариант 1 е представена в посочената
по-долу таблица:
Таблица 61 Инвестиционни разходи за Вариант 1 (лева без ДДС)
№

Инвестиционни разходи

Стойност

1.

Подготовка и СМР на основна техническа инфраструктура
за инсталация за предварително третиране

4 052 125.00

2.

Оборудване - инсталация за предварително третиране
(подситова фракция)

513 110,00

3.

Оборудван и механизация - инсталация за предварително
третиране

3 065 400,00

4.

Механизация - инсталация за предварително третиране

23 865,00

Общо инвестиционни разходи:

7 654 500.00

Експлоатационни разходи и разходи по поддръжка:
Експлоатационните разходи се разделят на постоянни и променливи, за да се
даде възможност за по-добро прогнозиране на различните темпове на растеж и
доближим максимално близо до бъдещите реални разходи.
Постоянните разходи обхващат разходи за труд, поддръжка, административни
разходи, вода, застраховки, контрол и мониторинг. От общите постоянни разходи
само разходите за труд се предвижда да растат ежегодно с реалния темп на БВП на
година, а останалите се предвиждат без промяна. Като постоянен разход е заложен и
разходът за вода за питейно-битови нужди, тъй като същият по същество не
представлява пряк производствен разход.
Таблица 62 Експлоатационни разходи за Вариант 1 (лева без ДДС)
Експлоатационни разходи за инсталация за
предварително третиране на смесени битови отпадъци
Вид разход
Труд - инсталация за предварително третиране
Ръководител на инсталация

2020
Мерна
единица
бр.

1

Административен сътрудник

бр.

1

Счетоводител

бр.

1

Канарджия

бр.

1
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Хигиенистка

бр.

1

Началник смяна

бр.

1

Оператор на основното съоръжение

бр.

1

Сепаратори и общи работници

бр.

6

Оператор (шофьор) на челния товарач

бр.

1

Шофьор на камьон и мотокар

бр.

1

Заплата - Ръководител на инсталация

лв./месец

600

Заплата - Административен сътрудник

лв./месец

500

Заплата - Счетоводител

лв./месец

550

Заплата - Канарджия

лв./месец

420

Заплата - Хигиенистка

лв./месец

420

Заплата - Началник смяна

лв./месец

550

Заплата - Оператор на основното съоръжение

лв./месец

500

Заплата - Сепаратори и общи работници

лв./месец

420

Заплата - Оператор (шофьор) на челния товарач

лв./месец

450

Заплата - Шофьор на камьон и мотокар

лв./месец

450

Годишно възнаграждание - Ръководител на инсталация

лв./год

7200,00

Годишно възнаграждание - Административен сътрудник

лв./год

6000,00

Годишно възнаграждание - Счетоводител

лв./год

6600,00

Годишно възнаграждание - Канарджия

лв./год

5040,00

Годишно възнаграждание - Хигиенистка

лв./год

5040,00

Годишно възнаграждание - Началник смяна

лв./год

6600,00

Годишно възнаграждание - Оператор на основното
съоръжение

лв./год

6000,00

Годишно възнаграждание - Сепаратори и общи работници

лв./год

30240,00
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Годишно възнаграждение - Оператор (шофьор) на челния
товарач

лв./год

5400,00

Годишно възнаграждение - Шофьор на камьон и мотокар

лв./год

5400,00

Осигурителни плащания за сметка на работодателя

%

18,36%

Осигурителни плащания за сметка на работодателя

лв.

15334,27

лв.

98854,27

Годишни разходи за труд - инсталация за предварително
третиране
Консумативи, материали, горива и смазочни материали
Вода
Консумативи и материали
Гориво
Смазочни материали
Общо инсталация за предварително третиране
Електроенергия - инсталация за предварително
третиране
Консумирана мощност - площадка на 1 ч.
Консумирана мощност - технологично оборудване на 1 ч.
Консумирана мощност на битови помещения на 1 ч.
Консумирана мощност на 1 ч.- общо
Брой часове годишно - площадка
Брой часове годишно - технологично оборудване
Брой часове годишно - битови помещения
Общо консумирана мощност
Цена на 1 квтч. ел.енергия
Общо разходи за електроенергия

лв./год.
лв./год.
лв./год.
лв./год.
лв./год.

1800
15320
62 551
3 471
83 142

квтч
квтч
квтч
квтч
ч./год.
ч./год.
ч./год.
квтч/год
лв/квтч
лв./год

5
236.70
10
251.70
3 650
2 080
2 080
531386
0,18
95649.48

ОБЩО ГОДИШНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ:

277 646,24

3.4.4.2. Финансови параметри на вариант 1
Разходите необходими за изграждането на инсталация за предварително
третиране на смесено събани битови отпадъци, включително осигуряване на
необходимото оборудване и на съоръжения за Вариант 2 е представена в посочената
по-долу таблица:
Таблица 63 Инвестиционни разходи за Вариант 2
№

Инвестиционни разходи

Стойност

1.

Подготовка и СМР на основна техническа инфраструктура
за инсталация за предварително третиране

4 052 125

2.

Оборудване - инсталация за предварително третиране

2 660 216
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(подситова фракция)
3.
4.

Оборудван и механизация - инсталация за предварително
третиране
Механизация - инсталация за предварително третиране

3 065 400
23 865

Общо инвестиционни разходи:

9 801 606

Експлоатационни разходи и разходи по поддръжка:
Експлоатационните разходи се разделят на постоянни и променливи, за да се
даде възможност за по-добро прогнозиране на различните темпове на растеж и
доближим максимално близо до бъдещите реални разходи.
Постоянните разходи обхващат разходи за труд, поддръжка, административни
разходи, вода, застраховки, контрол и мониторинг. От общите постоянни разходи само
разходите за труд се предвижда да растат ежегодно с реалния темп на БВП на година, а
останалите се предвиждат без промяна. Като постоянен разход е заложен и разходът за
вода за питейно-битови нужди, тъй като същият по същество не представлява пряк
производствен разход. Свежа вода ще се използва единствено за питейно-битови
нужди, като именно за това е предвиден единствено разход за вода за питейно-битови
нужди, определен на годишна база.

Таблица 64 Есплоатационни разходи за Вариант 2
Есплоатационни разходи за инсталация за предварително
третиране на смесени битови отпадъци
Вид разход
Труд - инсталация за предварително третиране
Ръководител на инсталация
Административен сътрудник
Счетоводител
Канарджия
Хигиенистка
Оператор на основното съоръжение
Оператор (шофьор) на челния товарач
Шофьор на камьон и мотокар
Заплата - Ръководител на инсталация
Заплата - Административен сътрудник
Заплата - Счетоводител
Заплата - Канарджия

2020
Мерна
единица
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
лв./месец
лв./месец
лв./месец
лв./месец

1
1
1
1
1
3
1
1
800
500
650
500
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Заплата - Хигиенистка
Заплата - Оператор на основното съоръжение
Заплата - Оператор (шофьор) на челния товарач
Заплата - Шофьор на камьон и мотокар
Годишно възнаграждание - Ръководител на инсталация
Годишно възнаграждание - Административен сътрудник
Годишно възнаграждание - Счетоводител
Годишно възнаграждание - Канарджия
Годишно възнаграждание - Хигиенистка
Годишно възнаграждание - Оператор на основното
съоръжение
Годишно възнаграждение - Оператор (шофьор) на челния
товарач
Годишно възнаграждение - Шофьор на камьон и мотокар
Осигурителни плащания за сметка на работодателя
Осигурителни плащания за сметка на работодателя
Годишни разходи за труд - инсталация за предварително
третиране
Консумативи, материали, горива и смазочни материали
Вода
Консумативи и материали
Гориво
Смазочни материали
Общо инсталация за предварително третиране
Електроенергия - инсталация за предварително
третиране
Консумирана мощност - площадка на 1 ч.
Консумирана мощност - технологично оборудване на 1 ч.
Консумирана мощност на битови помещения на 1 ч.
Консумирана мощност на 1 ч.- общо
Брой часове годишно - площадка
Брой часове годишно - технологично оборудване
Брой часове годишно - битови помещения
Общо консумирана мощност
Цена на 1 квтч. ел.енергия
Общо разходи за електроенергия
ОБЩО ГОДИШНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ:

лв./месец
лв./месец
лв./месец
лв./месец
лв./год
лв./год
лв./год
лв./год
лв./год

350
650
600
600
9600,00
6000,00
7800,00
6000,00
4200,00

лв./год

23 400,00

лв./год

7200,00

лв./год
%
лв.

7200,00
18,36%
13 109,04

лв.

84 509,04

лв./год.
лв./год.
лв./год.
лв./год.
лв./год.

1800
15320
22300
6200
45 620

квтч
квтч
квтч
квтч
ч./год.
ч./год.
ч./год.
квтч/год
лв/квтч
лв./год

5
840
13
858
3 650
2 080
2 080
1 792 490
0,18
322 648
452 777,04
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3.4.5. Предимства и недостатъци
 При Вариант 1 може да се посочат следните предимства и недостатъци:
Таблица 65. Предимства и недостатъци на Вариант 1
Предимства

Недостатъци

Относително проста

Необходимо е ръчно отделяне на
рециклируемите фракции

Ниска консумация на енергия

Не
се
раздробява
висококалоричната фракция

Ниски инвестиционни разходи

Под 5000 т/г. не е целесъобразно
използването на съоръжението

Ниски разходи за експлоатация

Лесно износване на чергилата при
стабилизиране на подситовата
фракиция

Стабилизиране на фракцията до Възможно е отделяне на миризма
80 мм
при стабилизацията на фракцията
до 80 мм
Процесът при стабилиизране на
подситовата фракция подлежи на
наблюдение и е в по-голяма
степен контролируем

 При Вариант 2 може да се посочат следните предимства и недостатъци:
Таблица 66. Предимства и недостатъци на Вариант 2
Предимства
Относително проста

Недостатъци
Необходимо е ръчно отделяне
рециклируемите фракции

на

Стабилизиране на фракцията до Не се раздробява висококалоричната
80 мм
фракция
Без миризми при стабилизиране Под 5000 т/г. не е целесъобразно
на подситовата фракция
използването на съоръжението
По-лесна

подготовка

на По-голяма възможност за повреда в
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подситовата
стабилизиране

фракция

за механизацията за стабилизиране
подситовата фракция

на

По-висока консумация на енергия
По-високи експлоатационни разходи
Високи инвестиционни разходи

3.4.6. Заключение
Направеният анализ за необходимите капиталовложения показва по-ниската
стойност на Вариант 1 в сравнение с Вариант 2.
Във връзка с до тук изложеното считаме, че Вариант 1 е по-целесъобразен, както
от икономическа гледна точка така и от практическа.
След извършеното прединвестиционно проучване на системите за събиране на
смесени битови отпадъци на териториите на общините от проектен регион Костинброд
и разглеждане на техническите варианти за изграждане на инсталации за
предварително третиране, можем да направим следните изводи:
- При експлоатация на инсталацията при Вариант 1 се наблюдават повече
предимства и по-малко недостатъци в сравнение с Вариант 2;
- Годишните експлоатационни разходи съгласно направените изчисления
са по-ниски при Вариант 1 в сравнение с Вариант 2;
- Направеният анализ за необходимите капиталовложения показва пониска стойност при изграждане на инсталация при Вариант 1 в сравнение с изграждане
на инсталация при Вариант 2.
С оглед на гореизложеното считаме, че изграждането на инсталация за
предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци при Вариант 1 е поцелесъобразен от икономическа гледна точка в сравнение с изграждане на инсталация
за смесено събрани битови отпадъци при Вариант 2.
Въз основа на анализа за необходимите капиталовложение, сравнителния
анализ за предимствата и недостатъците на двете технологии, сравнителен
анализ на годишните експлоатационни разходи е избрана инсталация за
предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци при ВАРИАНТ 1
за по-нататъшна разработка.
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3.4.7. Опис на предвидените разходи при избрания Вариант 1
Строително-монтажни работи
Необходимите разходи
таблицата по-долу

за стоително-монтажни работи сa представени в

Таблица 67 СМР по окрупнени показатели
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

наименование
АРХИТЕКТУРА
КОНСТРУКЦИИ
ВиК
ОВК
ВП
ПЪТНА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
ЕЛ
Довеждащ път
Външна връзка ВиК
Външна връзка ЕЛ
Обща стойност:
20% ДДС
Обща стойност на обекта

Стойност
869 792,03
1 628 316,55
448 151,34
49 794,59
44 815,13
715 000,56
47 055,89
194 198,91
0,00
20 000,00
35 000,00
4 052 125,00
810 425,000
4 862 550,00

Таблица 28.1. Инвестиционни разходи за оборудване
№
1
2
3
4
5
6
7

Название
Цена в лв. без ДДС
машини за приемане и
разпределяне на първичната суровина
688 781,02
Транспортни ленти
587 766,60
Оборудване в зона за сепариране
259 300,01
Машини за пресяване
342 479,02
Машина за улавяне на метал
170 981,71
Балиращо устройство
441 593,86
Монтаж и обучение
574 497,79
Общо
3 065 400,00
Таблица 38.2. Инвестиционни разходи за оборудване
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Вид механизация
Доставка на машини
и оборудване
Оборудване
Доставка и монтаж на
релса с ролка за 1 бр.
клетки за
компостиране
Ръчно управление,
Спецификация: ръчно движение на
страни
Платнище
Полу пропускливо,
което задържа влагата
и намалява миризмите,
защитава от външни
атмосферни условия и
Спецификация: служи като топлинен
щит. Размерът на
платнището като
дължина и ширана се
определя на база
големина на призмата
Вентилатори от
неръждаема стомана
Специално
Спецификация:
оразмерени за целта
Сонда със сензори за
измерване на
съдържанието на
кислород
Сонда със сензори за
измерване на
температура
Аериращи тръби
8 реда по 27 м.
Спецификация: дължина - за всяка
страна на призмата
Контролно табло +
контролер за
измерване и
управление
Софтуер
система за софтуер
Спецификация: инсталирана на
компютър
Обучение на
персолала
Преносим компютър
с радио модул с
антена
може да се използва
Спецификация: само за нуждите на
инсталацията
Компактна преносима
лаборатория за

Ед.
м- Количество
ка

Единична
цена без
ДДС

Общо без ДДС

бр

4,00

39 531,00

158 124,00

бр

4,00

54 828,00

219 312,00

бр

4,00

8 594,00

34 376,00

4,00

7 734,00

30 936,00

4,00

5 156,00

20 624,00

216,00

86,00

18 576,00

1,00

10 313,00

10 313,00

1,00

10 313,00

10 313,00

1,00

3 438,00

3 438,00

1,00

2 578,00

2 578,00

1,00

4 520,00

4 520,00

бр
бр.
м

бр.
бр

бр
бр

бр
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изпитване качеството
на компоста
Общо:
оборудване с полезен живот 10 г.
съоръжения с полезен живот 25 г.

513 110,00
27 724,00
485 386,00

Таблица 49 Инвестиционни разходи за механизация
Вид механизация

Ед.
м-ка

Цена без ДДС
BGN

Количество

Доставка на машини и оборудване
Входящ и изходящ контрол
Доставка и монтаж на бариера
Автоматична мивка за колелата и
кошовете на камионите
Доставка и монтаж на автоматичната
пароструйка за измиване на
сметосъбиращи коли с представка за
препарат за безконтактно измиване.

бр

1

2 000,00

бр

1

1 700,00

бр

1

20 000,00

бр

1

165,00

Кантар
Доставка и монтаж на портален кантар
Доставка, инсталация и обучение на
персонала за регистрационната система
със софтуера и хардуера - цялостна
компютърна система

Общо:
с полезен живот 10 г.
с полезен живот 25 г.

23 865,00
0,00
23 865,00

Таблица 70 Инвестиционни разходи за Работно проектиране, Авторски надзор,
Оценка на съответствието и Строителен надзор
№ Дейност
1

Работно проектиране и авторски надзор,
включително:

1.1. Работно проектиране
1.2. Авторски надзор
2

Строителен надзор и оценка на
съответствието, включително:

Стойност в лева
216 000,00
160 000,00
56 000,00
80 000,00

2.1. Строителен надзор

56 000,00

2.2. Оценка на съответствието

24 000,00
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ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение № 1: Геодезически заснемания на площадката
Приложение № 2: Геология на площадката
Приложение № 3: Технологична схема на площадката
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