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I.Въведение 
 
В Община Божурище управлението на отпадъците се планира и отчита 

законосъобразно чрез Общинската програма за управление на дейностите по 
отпадъците.  

Съгласно изискванията на чл. 52, ал.3 от ЗУО настоящата нова Програма се 
изготвя  във връзка с настъпили промени във фактическите условия, а именно: 

 Изтичане периода на действие на съществуващата Програма за управление на 
отпадъци на общината за периода 2008 – 2013 год; 

 Промени в законодателството по управление на отпадъците – нов, четвърти 
Национален план за управление на отпадъците2014-2020година, приет м. декември 
2014г. Планът и отделните програми към него подпомагат централните и местните 
власти за концентрация на ограничените ресурси към приоритетни за финансиране 
проекти в сферата на управление на отпадъците от национални и европейски източници 
на финансиране. 

 
Времеви хоризонт на програмата 

Програмата се разработва за периода 2015г. – 2020г. 
Чрез нея се актуализира и надгражда създадената вече  интегрирана рамка за 

намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от генерираните 
отпадъци, подобряване на ефективността на използване на ресурсите, увеличаване 
отговорностите на замърсителите и стимулиране на инвестициите за управление на 
отпадъците 
 
Местоположение на общината 

Община Божурище е разположена в западната част на Софийското поле  на 15 км 
от Столицата, което се отразява директно на целите и задачите по управление на 
отпадъците. 

 
Фиг. №1  Карта на община Божурище - географско положение 
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Територията на общината обхваща площ от 142 884 декара. Релефът е 

полупланински. 
Теренът има преобладаващ хълмисто-равнинен характер, като средната 

надморска височина на района е 625 – 645 метра. 
В климатично отношение територията на Общината се отнася към високите 

полета и към припланинския климатичен район на Западна Средна България. .Средната 
годишна скорост на вятъра в района е 2,9 м/сек и варира от 2,1 м/сек през август до 4,1 
м/сек през януари 

 
Нормативно основание за разработване на програмата  
 
Настоящата програма за управление на отпадъците на община Божурище се 

изготвя съгласно изискванията на Чл. 52 от Закона за управление на отпадъците:  
 (1) Кметът на община разработва и изпълнява програма за управление на 
отпадъците за територията на съответната община. 
(2) Програмата е неразделна част от общинската програма за околна среда. 
(3) Програмата по ал. 1: 
1. се разработва и приема за период, който следва да съвпада с периода на действие 
на Националния план за управление на отпадъците – шестгодишен период от 2014 
година до 2020 година; 
2. се актуализира при промяна във фактическите и/или нормативните условия. 
          (4) Програмата се разработва в съответствие със структурата, целите и 
предвижданията на Националния план за управление на отпадъците. 
          (5) Програмата включва необходимите мерки за изпълнение на задълженията на 
кмета на община и изискванията по глава втора, раздел III. 

 
Съдържание на Програмата 
 
Програмата е рамка за изпълнение на всички законови цели, които община 

Божурище като субект на местното самоуправление трябва да постигне, както и целите 
на генераторите на отпадъци на територията на общината, чието изпълнение общината 
трябва да контролира. 

Настоящата ПУО предоставя общ преглед на потоците отпадъци от различни 
източници и количествата, които трябва да бъдат управлявани. Освен това тя е 
подготвена да гарантира, че капацитетът и естеството на събирането, разделянето и 
системите за третиране, включително рециклиране,  други методи за оползотворяване и 
депониране, както и износа и вноса на отпадъци, отговарят на вида и количеството 
отпадъци, които следва да бъдат управлявани. 

В тази програма са  представени всички съответни потоци от отпадъци, тяхното 
генериране, третиране и транспортиране. Описан е подробно статуса на 
съществуващата система за управление на отпадъците. Направена е прогноза за 
бъдещите потоци отпадъци, както и за свързаните с това потребности от нови системи 
за събиране и инсталации за подготовка за третирене, оползотворяване и депониране. 
Прегледан е капацитета на инсталациите за оползотворяване и депониране и 
критериите за избор на заводите за третиране.  В настоящата програма е представен 
конкретен списък с обекти, подходящи за инсталации за третиране на отпадъци или 
критерии за идентификация на обектите. 
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Разгледани са стратегиите и мерките, взети за постигане намаляването на 
биоразградимите отпадъци, изпращани към сметищата/депата  и достигане на 
зададените цели. 
Разгледани са  решенията за отработени масла, опасни отпадъци или потоци от 
отпадъци, регулирани от законодателството като специфични потоци отпадъци. 
 

Направено е и описание на общото управление на политиките за отпадъците и 
конкретните потоци отпадъци, както и илюстрация на спазване на йерархията за 
управление на отпадъците. 

Направен е преглед на организацията за управление на отпадъците, препоръки за 
бъдещата организация информационното обезпечаване и организирането на 
осведомителните кампании и предоставянето на информация. 

Технически програмата е оформена съгласно методическите указания на МОСВ 
на Р България, публикувани на 31 март 2015 година.  
 
 Принос на програмата 

 
Основен принос на тази програма е, че  предвижда потребностите от бъдещи 

инвестиции за третиране на отпадъци и финансовите изисквания към реализацията им. 
Нарастващата сложност на въпросите, свързани с управлението на отпадъците и 
стандартите, определени от новите нормативи предполагат по-стриктни изисквания по 
отношение на пригодността на инсталациите за третиране. В много случаи това 
означава по големи и по-комплексни съоръжения за третиране на отпадъци, което 
предполага сътрудничеството на няколко регионални звена за изграждане и 
експлоатация на съоръженията. Разгледани са локални или регионални методи за 
третиране на потоци от отпадъци, които имат смисъл при  скъпоструващо, мащабно 
оборудване, например инсталации за изгаряне. 

В програмата е включена и част за превенция на генерирането на отпадъците, 
които вече са нормативно задължително. В тази част са описани целите за превенция на 
отпадъците и съществуващите превантивни мерки, посочвайки до каква степен тези 
цели и мерки са насочени към отделянето на икономическия растеж от въздействията 
върху околната среда вследствие на генерирането на отпадъци. 

Общинската програма за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г. 
представлява стратегически план, който дава решенията - организационни и 
инвестиционни за всяка една дейност – събиране и транспортиране, третиране с 
постигане на целите за рециклиране на отпадъците, почистване на обществените места, 
контрол върху генерираните строителни и производствени отпадъци.  
 

Информиране на обществеността 
 
Програмата се разработва в консултации със заинтересованите страни от 

общината и задължително предвижда мерки за информиране относно хода на 
изпълнението й.  
 С цел осигуряване на обществен достъп и в съответствие с изискванията на 
чл.52, ал.7 от ЗУО Програмата се публикува на интернет страницата на общината.  

Програмата се приема от Общински съвет – Божурище, който контролира 
изпълнението й. Затова съгласно изискванията на ЗУО - Чл.52 (9) „Кметът на 
общината информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за изпълнението 
на програмата през предходната календарна година.“ 
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Програмата е отворен документ и може да бъде актуализирана вследствие  
настъпили промени в приоритетите на общината, в националното законодателството 
и/или други фактори със стратегическо или местно значение. 
 

II. Основни изводи от анализа на състоянието и прогнозите за 
бъдещо развитие в управлението на отпадъците на  територията на 
община Божурище 
 
Количество и състав на генерираните отпадъци 
 

Община Божурище от община от Югозападен район, Софийска област с 
население от 8743 постоянни жители. Тя е една от малкото общини в Р България с 
положителен прираст на населението.  

 
Съгласно НПУО 2008-2013 година се наблюдават различия в образуваните битови 

отпадъци за Р България  в кг на жител на година. Общото количество на образуваните 
битови отпадъци в страната следва положителна тенденция към трайно намаление.  
За Община Божурище се прогнозира норма на генерация на смесени битови отпадъци 
от жилищните имоти  от 408 кг/ж/ година.  Заедно с битовите отпадъци, генерирани от 
търговските, административните и промишлените източници на територията на 
общината, се  формира годишно количество битови отпадъци от 4200 тона.  
 

Анализът на състоянието показва, че за изпълнение на нормативните цели за 
подготовка за рециклиране на отпадъчните материали хартия, пластмаси, стъкло и 
метал, биоразградими отпадъци и строителни отпадъци, община Божурище трябва да 
осигури инфраструктура за  следните годишни количества: 

 
Таблица 1 – Количествени индикатори за постигане на нормативните цели към 2020 
година 

Цели Община 
Божурище 

Съдържащи 
се в 
битовия 
отпадък 

Цел 2015 
година 

Цел 
2016 
година 

Цел 
2017 
година 

Цел 
2018 
година 

Цел 
2019 
година 

Цел 
2020 
година 

Подготовка за 
повторна 
употреба и 
рециклиране                

Цели в процент   

въвеждане 
на 
разделно 
събиране 25.00%   40.00%   50.00% 

  т/год т/год т/год т/год т/год т/год т/год 
Хартия и картон 194.29   48.57 48.57 77.72 77.72 97.15 
Пластмаса 253.54   63.39 63.39 101.42 101.42 126.77 
Стъкло 259.00   64.75 64.75 103.60 103.60 129.50 
Метал 131.19   32.80 32.80 52.48 52.48 65.60 
Общо 
съдържащи се 
рециклируеми 
компоненти 838.03 0.00 209.51 209.51 335.21 335.21 419.02 
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Чрез разделно 
събиране от 
ОООО   90 90 90 144 144.00 240.00 
От други 
лицензирани 
организации и 
общината     119.51 119.51 191.21 191.21 179.02 

 
 

Цели Община 
Божурище 

Съдържащи 
се в 
битовия 
отпадък 

Цел 2015 
година 

Цел 
2016 
година 

Цел 
2017 
година 

Цел 
2018 
година 

Цел 
2019 
година 

Цел 
2020 
година 

Опозотворяване 
на биоотпадъците 
с цел извеждане 
от депо   

въвеждане 
на 
разделно 
събиране           

Цели в процент     25.00%   35.00%   50.00% 
Съдържащи се 
биоотпадъци в 
битовите               
Дървесни и 
градински 
отпадъци-Зелени 
отпадъци 1,438   359 359 503 503 719 
Хранителни 
отпадъци 277   69 69 97 97 139 
Общо съдържащи 
се биоразградими 
компоненти 1,715   429 429 600 600 857 

 
Горепосочените прогнозни количества са изведени на база на отчетните данни за 

депонираните годишни количества от община Божурище на електронна везна на 
Регионално депо Костинброд и съобразно резултите от възложените от общината 3- 
сезонни морфологични анализи.  
 Основен източник на генерираните битови отпадъци са домакинствата. Предвид, 
че най-голям дял в генерираните отпадъци в общината са битовите отпадъци, 
следователно акцентът в подпрограмата за предотвратяване генерирането на 
отпадъците и повторната им употреба за  община Божурище, неразделна част от 
настоящата програма, ще се приложи върху домакинствата и гражданите.  

Няма конкретни прогнози за генерираните строителни отпадъци на територията 
на общината. Няма конкретни данни за генерираните специфични потоци отпадъци  - 
отпадъци от ИУМПС, ИУЕЕЕ, НУБА на територията на община Божурище. 

 Това налага да се осигури гъвкаво решение за събирането  им и по-нататъшното 
им третиране.  

На база на средните генерирани утайки от вече съществуващи селищни 
пречиствателни станции, очакваните прогнозни количества  са по 15 кг/ж/ година или 
около 130 тона на година за програмния период на настоящата програма. 

Прогнозата за генерираните болнични отпадъци е направена на база на отчетните 
данни. Предвижда се генерация на около 100 кг/месец болнични отпадъци. Предвид 
малкото количество се препоръчва сключване на договори с лицензирани организации 
за транспортирането и и екологосъобразното по-нататъшно третиране на тези 
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отпадъци. Препоръчва се въвеждане в общинската наредба на изискване за периодично 
отчитане на медицинските центрове и заведения пред общинска администрация за вида 
и количеството на предадените от тях отпадъци.  

Съгласно НПУО, през периода 2004-2012 г. общото потребление на опаковки в 
България се запазва относително постоянно. Потреблението на опаковки от жител в 
страната е почти четири пъти по-ниско от средните нива в ЕС.  За община Божурище се 
прогнозира делът на опаковките в битовите отпадъци да не надвишава 8%. Прогнозират 
се генерирани годишни количества отпадъци от опаковки от 320 тона/годишно. 
Община Божурище се ползва от въведената работеща схема за разширена отговорност 
на производителя, като е сключила договор с лицензирана организация за 
оползотворяване на отпадъци от опаковки. Това я облекчава при изпълнение на целите 
й за рециклиране.  Изводът е, че общината следва да заложи точни количествени цели в 
договорите си с лицензираната органзация, а останалите целеви количества да набави 
чрез оптимизиране на общинската система.  

 

Инфраструктура за управление на отпадъците 

На територията на община Божурище функционира добре органинизирана 
система за сметосъбиране и транспортиране, която на практика покрива всички 
населени места. Няма изградени претоварни станции на територията на общината. 
Отпадъците се извозват до Регионалното депо Костинброд, което  е разположено на 
средно разстояние от около 22 км от общинския център и не се налага претоварване с 
цел спестяване на разходи. 

На достъпно транспортно разстояние са изградени и функционират следните 
съоръжения за предварително третиране и оползотворяване на отпадъци:  

- Инсталация за сепариране на отпадъци от опаковки на фирма „Унитрейд БГ“ 
ЕООД; 

- Инсталациите за сепариране на отпадъци от опаковки на Екобулпак АД в с. 
Требич и кв. Филиповци, Столична община; 

- Инсталацията за третиране на биоразградими отпадъци в с. Долни Богров на 
Столична община.  

Планирани са и са в процес на реализация са следните бъдещи инсталации: 

- Инсталация за сепариране на отпадъци на Регионално депо Костинброд;. 

- Инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци Регионално депо 
Костинброд;. 

- Инсталация за компостиране на зелени отпадъци на община Костинброд. 

И трите инсталации са разположени на транспортно разстояние до 25 км от 
общинския център.  

Съгласно Националната програма за управление на отпадъците, община 
Божурище е включена в регионално сдружение за изграждане на депо за ТБНО в 
землището на гр.Костинброд,. След въвеждането му в експлоатация  от 2012 г. 
общината извозва събраните неопасни /битови ,производствени и строителни /отпадъци 
за депониране на регионалното депо разположено в землището на с. Богьовци, община 
Костинброд. Регионалното депо работи по издадено комплексно разрешително КР 399-
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НО/2011 година и има капацитет за сегашната си площадка от 17 години, като 
съществува възможност за неговото бъдещо разширение. 

На територията на община Божурище съществува площадка със старо 
замърсяване – това е старото общинско сметище,чиято експлоатация е прекратена през 
2013 година. Временното общинско депо се намира в с.Хераково, местност „Кантон” и 
е с площ 30дка. За площадката е изготвен план за привеждане в съответствие, съгласно 
действащата Наредба 6/2013година/ и е одобрен и приет с Решение Б-09/2005г. на 
РИОСВ-София. Експлоатацията му е прекратена със заповед. Изготвен е 
инвестиционен проект в работна  фаза  за бъдещата му рекултивация и е задействана 
процедура в ПУДООС за финансиране на рекултивацията му. 
 Количеството на генерираните в община Божурище отпадъци не е достатъчно 
голямо, за да направи ефективно построяването на собствено съоръжение за третиране 
на генерираните отпадъци. В същото време  общината се благоприятства от вече 
налични и на достъпно транспортно разстояние работещи инсталации за подготовка на 
отпадъчните материали в битовите отпадъци за рециклиране и за оползотворяване на 
отпадъци. Даже съществува възможност за избор, съобразно конкурентноспособността 
на цената за третиране. 
Благоприятен фактор за общината е близкото й местоположение до Столична община и 
възможността да се сключат договори с обслужващите я лицензирани фирми.   

Общината следва да намери гъвкаво и локално решение за създаване на условия 
за предотвратяване и повторна употреба на отпадъците, на разделното събиране на 
биоотпадъците и за събирането и по-нататъшното третиране на специфичните видове 
отпадъци.  
 
 

III.  SWOT анализ на общинската система за управление на 
отпадъците 
 Целта на SWOT анализа е да анализира във взаимовръзка характеристиките на 
общинската система за управление на отпадъците и характеристиките на  средата, в 
която ще се изпълнява общинската програма. Схемата на SWOT е илюстрирана по-
долу: 
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ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ  ВЪНШНИ ФАКТОРИ 

Силни страни  Възможности 
ο  
ο  
ο  
ο  
ο  

 ο  
ο  
ο  
ο  
ο  

 
Слаби страни  Заплахи 

ο  
ο  
ο  
ο  
ο  

 ο  
ο  
ο  
ο  
ο  

 

При извършване на SWOT анализа особено важно е да се анализират във взаимовръзка 
поставените в четирите квадранта характеристики  

 как да се използват силните страни, за да не се пропуснат наличните 
възможности 

 как да се използват силните страни за намаляване на заплахите 
 как да се използват възможностите за неутрализиране на слабите страни 
 кои слабите страни трябва да се премахнат, за да се намалят заплахите 
 

Лостове на развитие 
 

Проблеми 

 

 

Силни страни.  

Силните страни са ресурс, умение или друго преимущество, което притежава 
секторът. Силната страна е отличителна компетенция, която дава сравнително 
предимство. 

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

Възможности. Възможностите представляват най-благоприятните елементи на 
външната среда. Това са благоприятни външни фактори, от които секторът се възползва 
или би могъл да се възползва. 

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

 
РЕЗУЛТАТИ ОТ НАПРАВЕНИЯ SWOT АНАЛИЗ НА УО НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ:  
 
СИЛНИ СТРАНИ (STRENGTHS) 
 
• Община Божурище е една от малкото общини в Р България с увеличаващо се 

население, което осигурява устойчивост на системата за управление на отпадъците. 
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• Община Божурище има осигурени всички услуги по управление на отпадъците 
за населението и юридическите лица – сметосъбиране и сметоизвозване на битовите 
отпадъци и екологосъобразното им обезвреждане. 

• Сключени са  договори с организациите за оползотворяване на отпадъци от 
опаковки за разделното им събиране.  

• Има осигурени условия за разделно събиране на специфичните отпадъчни 
потоци. 

• В общината работят компетентни служители в областта на управление на 
отпадъците и съществува воля за постигане на нормативните изисквания от екипа на 
общинска администрация.   

• Община Божурище е осигурила актуален морфологичен анализ на генерираните 
на територията й битови отпадъци, което представлява надеждна база за планиране, 
включително и финансово.  

• Община Божурище има собствена нормативна база – общински наредби и 
програми, както и общи стратегии за развитието на общината, в които управлението на 
отпадъците е важен елемент.   

• Община Божурище поддържа система за участие на обществеността при 
вземането на решения чрез своевременни публикации на поддържания от нея интернет 
сайт, организиране на публичен достъп, публикации в  медиите.  

 
СЛАБИ СТРАНИ (WEАKNESSES) 
 
• Все още не е намерено устойчиво решение за управление на строителните 

отпадъци, генерирани в общината.  
• Все още не е изпълнена рекултивация на  старото общинско сметище. 
• Все още не съществува изградена политика за ограничаване на образуването на 

отпадъци при източника им.  
• Няма механизми за защита на социално слабите слоеве от населението на 

общината, което ограничава въвеждането на принципа „замърсителят плаща“ и създава 
риск от недофинансиране на новите законови изисквания.  

• Недостатъчно  е ресурсното обезпечаване на отговорното звено в общинска 
администрация за управлението на отпадъците спрямо повишаващите се  нормативни 
изисквания и очакванията на обществеността.  

• Общината е сравнително малка по население и генерира неголямо годишно 
количество отпадъци, което я ограничава при избора на икономически достъпни 
алтернативи за третирането на отпадъците.  

 
ВЪЗМОЖНОСТИ (OPPORTUNITIES) 
 
• Община Божурище се намира в близост до Столична община и има възможност 

за избор измежду голям брой лицензирани фирми и организации.  .   
• Община Божурище е разположена до построени вече съоръжения за подготовка 

за рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, което минимизира 
транспортните разходи и създава възможност за повече алтернативи за избор. 

• Достъпни за общината са финансови инструменти на МОСВ и ЕС,които  
общината може да ползува за финансиране.    
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ЗАПЛАХИ (THREATS) 
• От 2015 година се въвеждат нови законови изисквания за постигане на цели за 

рециклиране на битовите отпадъци, които изискват допълнителна проектна дейност и 
финансиране от страна на общината.  

• Изисква се увеличение на институционалния капацитет на общинското звено, за 
да се осигури постигане на нормативните цели и прилагане на йерархията за 
управление на отпадъците, включително план за предотвратяване на образуването на 
отпадъци и повторната им употреба.  

• Преминаването към нова схема за определяне на такса битови отпадъци, 
несъобразена със спецификата на община Божурище, би довела до риск за финансово 
обезпечаване на дейността.   

 
 

IV.  Цели на програмата и алтернативи за постигането им 
 
IV.1 ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
 
Отправна точка за определяне на целите в настоящата програма са новите 

нормативни изисквания по управление на отпадъците, SWOT анализа, както и целите 
на националната политика за управление на отпадъците и Националния план за 
управление на отпадъците – 2014 – 2020 година.  

Програмната цел на системата за управление на отпадъците е постигане на 
изпълнението на нормативните изисквания от Община Божурище при поносими 
разходи за населението й за периода на програмата. 

За да може да се постигне програмната цел в рамките на планирания срок се 
формулират стратегически цели, гарантиращи изпълнението й. 

 
Стратегически цели:   
 Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез 

предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване. 
 Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени 

отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за 
третиране на цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за 
населението и околната среда. 

 Цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна 
среда 

 Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане 
йерархията на управление на отпадъците. 

 
Оперативни цели 

 
Оперативните цели се въвеждат, за да може да се планира и оцени изпълнението 

на стратегическите цели и затова те са пряко съотносими към тях и допринасят към 
тяхното постигане.  

Общинската програма поставя следните девет оперативни цели за управлението 
на отпадъците в периода 2015-2020 г.: 
 

1. Намаляване на образуването на отпадъците, като нормата на генериране на 
битовите отпадъци на жител да не надвишава 455 кг/ж/година. 
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2. Постигане на предварително определените нормативни цели за подготовка за 
рециклиране на отпадъчните материали, съдържащи се в битовите отпадъци към 2020 
година.  

3. Постигане на предварително определените нормативни цели за намаляване на 
потоците биоразградими и строителни отпадъци за депониране 

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

5. Осигуряване на устойчив финансов бюджет на системата на поносими за 
населението цени.  

6. Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците. 
7. Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци.  
8. Създаване на ефикасна правна рамка за  управлението на отпадъците на местно 

ниво. 
9.Участие на обществеността. 
Всички цели са взаимообвързани и кореспондират със съотносимите към 

община Божурище нормативни цели в края на периода на действие  на настоящата 
програма, които са представени в следващата таблица:  

 
Таблица 2 – Нормативни цели 
Битови 

отпадъци 
Подготвяне за повторна употреба и 

рециклиране на отпадъчни материали, 
например, като минимум, хартия, метал, 
пластмаса и стъкло от домакинствата и 
евентуално от други източници до степента, 
до която тези потоци от отпадъци са подобни 
на отпадъците от домакинствата. 

Увеличаване 
до минимум от 50 
% по тегло 

Отпадъци 
от 
строителство 
или 
разрушаване 

Подготвяне за повторна употреба, 
рециклиране и друго оползотворяване на 
материали, включително операции по 
обратно засипване, използвайки отпадъците 
като заместители на други материали, на 
неопасни отпадъци от строителство или 
разрушаване, с изключение на естествено 
срещаните материали, определени в 
категория 17 05 04 в списъка на отпадъците. 

Увеличаване 
до минимум от 70 
% по тегло 

Биоразгр
адими битови 
отпадъци На базата на количеството 

биоразградими комунално-битови отпадъци, 
генерирани през 19951 , биоразградимите 
комунално-битови отпадъци, извозвани към 
депата трябва да се намали до: 

16 
юли 2006 

75
% 

16 
юли 2009 

50 
% 

16 
юли 2016 

35 
% 

 

 
Съществуващите цели за рециклиране на специфичните отпадъчни потоци – 

например отпадъците от опаковки, ИУМПС, ИУЕЕО са ангажимент на лицензираните 
организации за това, но общината има ангажимент за съдействие за изпълнението им.  
 

Предвид формулираните цели, приоритетни потоци отпадъци за община 
Божурище са:  
 

Таблица 3 – Приоритетни потоци 
Приоритетни потоци отпадъци за община Божурище: 
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• ЗА УПРАВЛЕНИЕ: 
 
• Битовите отпадъци, в частност 
отпадъчните материали: хартия и 
картон;пластмаса; метали и стъкло 
 
Отпадъци от строителство или 
разрушаване  
 
Биоразградимите битови отпадъци, 
включително градинските отпадъци 
 
Опасни отпадъци от бита 
 
 
Утайки от бъдеща общинска 
пречиствателна станция за 
канализационни води 

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 
СЪБИРАНЕТО: 
 
Отпадъци от опаковки; 
Гуми; 
 
Отпадъци от електрическо и електронно 
оборудване; 
Излезли от употреба превозни средства; 
 
Отработени масла; 
 

ЗА КОНТРОЛ  
 
Селскостопански отпадъци; 
Промишлени  вкл. опасни отпадъци; 
Дървени отпадъци  

 
 
IV.2 ВЪЗМОЖНИ АЛТЕРНАТИВИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ 
 
Всяка община има право да постига и отчита целите в група с една или повече 

други общини, като за целта между страните се подписва споразумение. Община 
Божурище е член на Регионалното сдружение за управление на отпадъците на регион 
Костинброд, следователно следва да се направи избор измежду регионално решение 
или локално общинско решение за постигане на формулираните цели.  

Община Божурище е разположена в близост до Столична община и съответно до 
съществуващи инсталации за третиране на отпадъци, следователно ще се разглежда и 
алтернативата за ползването им по договор или инвестиране от страна на общината в 
локални съоръжения. Разгледани са алтернативите за потоците отпадъци, които 
нормативно се управляват от община Божурище. За потоците отпадъци, за които 
общината има нормативен ангажимент да контролира, ще се включат само подходящи 
дейности и мерки.  
 

Алтернативи за постигане на стратегическата цел за намаляване и 
предотвратяване на образуването на отпадъци  

Предотвратяването на отпадъците е определено в европейското и 
съответстващото национално законодателство като: 

“Мерките, взети преди веществото, материалът или продуктът да стане отпадък, с 
което се намалява: 

 
 
• количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на продуктите 

или удължаването на жизнения им цикъл;  
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• вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и 
човешкото здраве; или  

• съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите”. 
Докато намаляването на количествата образувани отпадъци се нарича 

количествено предотвратяване на отпадъци, то намаляването на съдържанието на 
вредни вещества в материалите и продуктите се нарича качествено предотвратяване на 
отпадъците. И двата начина  - поотделно и заедно, водят до изпълнение на целта. 
Предотвратяването на отпадъци стои най-високо в йерархията на отпадъците.  

Възможно е прилагането на две групи алтернативи: организационна и 
икономическа:  

 Разработване на мерки и план за действие за предотвратяване образуването на 
отпадъците, като от настоящата програма.  

• Прилагане на икономически мерки - икономически стимули, с цел да се повиши 
мотивацията  на гражданите и бизнеса да намаляват количеството на образуваните от 
тях отпадъци.  

Тези две алтернативи следва да бъдат детайлно разработени и приложени на 
общинско равнище и по възможност, интегрирани на регионално равнище.  
 

Алтернативи за постигане на предварително определените нормативни цели 
за подготовка за рециклиране на отпадъчните материали, съдържащи се в 
битовите отпадъци към 2020 година.  

В следващата таблица е представена количествена оценка на годишните 
количества, за които община Божурище трябва да осигури дейности по подготовка за 
рециклиране, за да се изпълнят нормативните цели:  

 
Таблица 4 – Годишни количества за постигане на целите 

Цели Община 
Божурище 

Съдър-
жащи се в 
битовия 
отпадък 

Цел 2015 
година 

Цел 
2016 
година 

Цел 
2017 
година 

Цел 
2018 
година 

Цел 
2019 
година 

Цел 
2020 
година 

Подготовка за 
повторна 
употреба и 
рециклиране                

Цели в процент  

въвеждане 
наразделно 
събиране 25.00%   40.00%   50.00% 

  т/год т/год т/год т/год т/год т/год т/год 
Хартия и картон 194.29   48.57 48.57 77.72 77.72 97.15 
Пластмаса 253.54   63.39 63.39 101.42 101.42 126.77 
Стъкло 259.00   64.75 64.75 103.60 103.60 129.50 
Метал 131.19   32.80 32.80 52.48 52.48 65.60 
Общо 
съдържащи се 
рециклируеми 
компоненти 838.03 0.00 209.51 209.51 335.21 335.21 419.02 

Чрез разделно 
събиране от ОО   90 90 90 144 144.00 240.00 
От други 
лицензирани 
организации и 
общината     119.51 119.51 191.21 191.21 179.02 
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Тук влизат отпадъците със следните кодове: 20 01 01 и 15 01 01- за хартия и 
картон; 20 01 40 и 15 01 04- за метали; 20 01 39 и 15 01 02 - за пластмаса; 20 01 02 и 15 
01 07- за стъкло. Системата за разделно събиране на отпадъците от опаковки 
задължително включват всички населени места с население по-голямо от 5000 жители 
и курортните населени места. На територията на община Божурище това е град 
Божурище.  

 
Видно е от годишните количества, че тук съгласно критерия поносима цена за 

населението, подходящите алтернативи са осигуряване на разделно събиране на 
отпадъчните материали, съдържащи се в битовите отпадъци от населението и 
производствените предприята, по договор с организация за оползотворяване на 
опаковки и други лицензирани организации. При тази алтернатива е задължително 
,общинската администрация да въведе в своите нормативни документи редовно 
отчитане на разделно събраните количества от всички действащи на територията на 
общината лицензирани по член 35 от ЗУО организации.  

 
В случай, че договорните количества не осигуряват постигането на нормативните 

цели, то общината следва да предвиди своя мярка за организиране на разделно 
събиране на отпадъчните рециклируеми материали. 
 

Алтернативи за постигане на предварително определените нормативни цели 
за намаляване на потоците биоразградими и строителни отпадъци за депониране 
 

Морфологичният състав на генерираните битови отпадъци се илюстрира с висок 
процент биоразградими съставки, което изисква разделното събиране и 
оползотворяването на немалки годишни количества. Те са илюстрирани в таблицата 5 
по-долу: 
 

Таблица 5 – Годишни количества за постигане на целите за биоразградимите 
отпадъци 

Цели Община 
Божурище 

Съдържащи 
се в 
битовия 
отпадък 

Цел 2015 
година 

Цел 
2016 
година 

Цел 
2017 
година 

Цел 
2018 
година 

Цел 
2019 
година 

Цел 
2020 
година 

Опозотворяване 
на биоотпадъците 
с цел извеждане 
от депо   

въвеждане 
на 
разделно 
събиране           

Цели в процент     25.00%   35.00%   50.00% 
Съдържащи се 
биоотпадъци в 
битовите               
Дървесни и 
градински 
отпадъци-Зелени 
отпадъци 1,438   359 359 503 503 719 
Хранителни 
отпадъци 277   69 69 97 97 139 
Общо съдържащи 
се биоразградими 
компоненти 1,715   429 429 600 600 857 
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Съгласно влязлата в сила наредба, биоотпадъците от поддържане на обществени 

площи, паркове и градини задължително се събират разделно и се компостират. 
Възможните алтернативи за разделно събиране на зелените биоотпадъци са локални. В 
случай, че общината планира да въведе сама разделно събиране на отпадъчните 
материали, съдържащите се в битовите отпадъци, това би могло да се осигури чрез 
поставяне на отделен „кафяв“ съд за зелени отпадъци. Предвид, че за община 
Божурище предпочитаната алтернатива е да се осигури чрез договори с лицензирани 
организации разделното събиране, то предпочитаната алтернатива за разделно 
събиране на зелените биоотпадъци е системата на донасяне.  Следователно община 
Божурище трябва да осигури наличие на подходящи за населението в град Божурище и 
селата лицензирани площадки, където да се приема разделно събрания зелен 
биоотпадък.  

Относно оползотворяването на биоразградимите отпадъци, с цел да се постигне 
процентно намаляване на депонирането им, алтернативата за общината е регионална – 
или да се ползва планираната компостираща инсталация по открит способ на 
Регионалното депо Костинброд, или планираната от община Костинброд за изграждане 
инсталация за компостиране.  
 

Алтернативи за постигане на целите за подготовка за рециклиране на 
строителните отпадъци 

 
Няма достоверни данни за генерираните годишни количества строителни 

отпадъци, както и данни за постоянно генерирано количество. Този факт, както и 
неголямото население на общината, отхвърля алтернативата за изграждане на 
самостоятелно общинско съоръжение  за рециклиране на строителни отпадъци. 
Възможната алтернатива е разделното им събиране и оползотворяването им с код R10 
на Регионално депо Костинброд за вертикална планировка, експлоатационни пътища, 
газови кладенци и др.  Тази алтернатива изисква осигуряване от страна на общината на 
общинска площадка за приема на строителни отпадъци от ремонти на гражданите. 
Необходимо е въвеждане в общинските нормативни актове ясни текстове относно 
нормативните задължения на  кандидатите за издаване на строително разрешение: 

„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.  

В случаите, когато кмета на община е възложител на строителни и монтажни 
работи, с изключение на текущи ремонти, и възложител на премахване на строежи, 
следва да изготви план за управление на строителните отпадъци. Съдържанието и 
изискванията към плана са определят в Наредба за управление на строителните 
отпадъци. 

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 
за 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 
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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“. 

 
Алтернативи за управление на специфични потоци отпадъци, в 

съответствие с изискванията на националното законодателство. 
 

- Общината има 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 масоворазпространените отпадъци. 
Тези отпадъци включват бои и покрития, градински химикали, вкл. пестициди, 
продукти от грижи за домашни любимци, продукти от автомобили (антифриз, масла), 
химичните вещества и препарати, използвани в домакинствата, вкл. дезинфектанти и 
електрически и електронни уреди. Предвид липсата на близко разположена регионална 
инсталация и липсата на утвърдена в практиката начин/инсталация за сепариране на 
опасните отпадъци от смесения поток битови отпадъци, приложима е единствено 
алтернативата за събирането им чрез донасяне в предварително определена площадка 
за приемането им и временното им съхранение.  

За специфичните потоци масово генерирани отпадъци, системата за разделно 
събиране се организира в съответствие с принципа „разширена отговорност на 
производителя“ - чрез сключване на договори с организации по оползотворяване на 
опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), 
негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба моторни 
превозни средства (ИУМПС), отработени масла, излезли от употреба гуми. 
Задължително условие към тези договори е своевременната отчетност към общината за 
събраните на нейна територия количества и видове специфични отпадъци. 
 

Приложима алтернатива за община Божурище: 
  

Съгласно анализа по-горе, предвид наличието на близки транспортни регионални 
или столични инсталации за оползотворяване и обезвреждане на приоритетните 
потоци отпадъци, за община Божурище остава задължението да осигури намаляване 
на образуването на отпадъци и  разделното им събиране. Налага се мнението, че то 
би било по-ефективно чрез ползването на системата „на донасяне“до общинска 
площадка, от която за транспортирането  им от генератора до инсталациите   

Нормативното изискване за осигуряване на площадки за безвъзмездно предаване 
на разделно събрани отпадъци от домакинствата(чл.19, ал.3, т.11) , в т.ч. 
едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други е за  всички населени места с 
население, по-голямо от 10 000 жители. Въпреки, че община Божурище не попада в 
тази категория,  считаме за  целесъобразно изграждането на такава общинска 
площадка на територията на град Божурище. На тази общинска площадка ще се 
осъществи разделното събиране на следните потоци отпадъци:  

• Отпадъчни материали – хартия, пластмаса, стъкло и метал, съдържащите се 
в битовите отпадъци; 

• Зелени биоотпадъци от населението и обществените места; 
• Опасни отпадъци от бита; 
• Масово генерирани отпадъци от ИУМПС, ИУЕЕО и НУБА; 
• Строителни отпадъци от ремонти; 

 
• Обемисти домакински отпадъци (шкафове, гардероби, легла, дивани, фотьойли, 
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матраци и други). 
 

V.  План за действие с мерки за постигането им и индикатори за 
измерване на напредъка 

 
ИНВЕСТИЦИОННИ МЕРКИ ЗА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ 

 
В резултат на разгледаните алтернативи се налага изводът, че инвестирането от 

страна на община Божурище в общински център за разделно събиране на отпадъците 
ще осигури локално решение за постигане на всички гореизложени приоритетни 
оперативни цели.  
 
Технически и финансови характеристики на инвестиционната мярка общински 
център  

Изискванията на които трябва да отговаря площадката  са посочени в Наредба № 
7 от 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 
разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г). 

Основните изисквания към площадката са: 
 твърда и непропусклива (асфалто-бетонова, бетонова) настилка, за да се 

предпази почвения слой от замърсяване при разливи или инфилтриране при валежи; 
 ограда от галванизирана стоманена мрежа, висока 2 м и закрепена на 

галванизирани стоманени колони, поставени върху бетонови основи; 
 наличие на покрити площи за съхранение на съдове за съхранение на някои 

видове отпадъци; 
 осигурено електрозахранване, ВиК, интернет достъп; 
 пространство за достъп и визуален контрол на постъпващите отпадъци - следва 

да се постави везна за претегляне на постъпващите и предаваните отпадъци и данните 
да се записват в база данни.; 

 административна сграда - сградата включва всички помещения за персонала 
(съблекални, санитарни помещения), административно помещение, функциониращо 
като зала за управление и контрол (наблюдение на влизащите и излизащите превозни 
средства и хора), както и по възможност зала за обучение на ученици, НПО, граждани и 
служители за дейности за управление на отпадъците; 

 достатъчно разстояние за разтоварване, товарене и преминаване на частни 
транспортни средства и автомобили, които ще вземат отпадъците за предаване на 
фирми за рециклиране, оползотворяване и обезвреждане; 

 контейнерна площ за отпадъци от опаковки 
 контейнерна площ за строителни отпадъци 
 контейнерна площ за зелени биоотпадъци 
 специализирано помещение за приемане на дрехи и вещи "втора ръка", които 

да се раздават на социално слаби хора в общината.  
 контейнерна площ за опасни отпадъци от домакинствата - пространство за 

разполагане на контейнерите за опасни отпадъци 
 контейнерна площ за неопасни и едрогабаритни отпадъци от домакинствата; 
 табели с информация за отпадъците, които ще се приемат на площадката и 

които са забранени за приемане; 
 около границите на площадката трябва да се залеси/ озелени, за да се получи 

защитен ефект и за да се постигне приемлив естетически вид на площадката; 
 площадката трябва да е противопожарно обезопасена. 
 
Очакваните капиталови разходи за изграждането на такава площадка са около  
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520 000 лева. 
Съгласно предварителното проучване съществува подходяща площадка, с 

налична сграда ,която би могла да се ползва от общината. Възможно е надграждане на 
съществуващата сграда с втори етаж, на който да се разположи залата за обучение и 
информационна комуникация.  

Необходим е персонал от 5 служителя, които да работят по график на смени, 
осигурявайки 24 часово присъствие и охрана. Поне един от тези служители трябва да е 
обучен за дейности с отпадъци и да покрива дневната смяна и контакта с клиентите и 
заинтересованите лица.  

Очакваните годишни експлоатационни разходи са - преки 130 000 лева, с 
капиталови амортизации - 180 000 лева. 

Възлагането на оперирането на дейността може да стане по два начина:  
-  самостоятелно - чрез общинско предприятие или общинско търговско 

дружество или 
- чрез сключване на договори с фирми (по реда на Закона за обществените 

поръчки, Закона за концесиите или Закона за публично-частното партньорство), 
притежаващи разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности по 
събиране, транспортиране, рециклиране или оползотворяване на отпадъци на 
територията на общината и/или комплексно разрешително по реда на Закона за 
опазване на околната среда и/или в сътрудничество с организациите по 
оползотворяване на отпадъците.  

Минималните изисквания към съдържанието на договорите са посочени в чл. 20, 
ал.4 от ЗУО. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ ЗА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ 
1. Сключване на договор с лицензирана организация за оползотворяване на 

опаковки и с други опериращи в общината лицензирани по реда на чл. 35 от ЗУО 
организации,  с ясни ангажименти за годишни количества.  

2. Поддържане на регистър за  всички юридически и физически лица, при чиято 
дейност се генерират: 

• Производствени отпадъци, които не притежават опасни свойства; 
• Опасни отпадъци – независимо от количеството им; 
• Строителни отпадъци, които по общо количество са над 10 м3 в денонощие. 
3. Поддържане регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, 

стъкло, метал, хартия и картон на територията на общината.  
4. Включване в общинската наредба на изискване за отчет на тримесечие за 

разделно събраните количества хартия, пластмаси ,стъкло и метал от всички опериращи 
на територията на общината лицензирани организации. 

5. Сключване на договор за оползотворяване на разделно събраните биоотпадъци 
с една от двете инсталации за компостиране в региона.  

6. Сключване на договор с лицензирани организации за оползотворяване на 
събраните в общинския център отпадъци от ИУМПС, НУБА , ИУЕЕЕ.  

7. Сключване на договор с лицензирана организация за управление на опасни 
отпадъци за разделно събраните опасни отпадъци в общинския център и от мобилни 
пунктове за събиране от домакинствата.  

8. Създаване на взаимодействие със общинските служби за социално 
подпомагане за подходящо разпределяне на  хигиенизираните предадени дрехи и вещи 
за повторна употреба.  

9. Създаване на взаимодействие с общинските служби, отговорни за 
образованието и културата за организиране на мероприятия за обучение на ученици, 
служители, НПО за съвременно управление на отпадъците.  
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10. Промяна на методиката за определяне на такса “Битови отпадъци”, която да се 
базира на параметри, свързани с  количествата образувани отпадъци. 

11. Сключване на договор с Регионално депо Костинброд или друга лицензирана 
инсталация за оползотворяване на разделно събраните строителни отпадъци.  

12. Осигуряване на финансиране на инвестиционния проект за рекултивация на 
старото общинско депо.  

13. Изменение на общинската наредба за управление на отпадъците, с въвеждане 
на съответстващи изисквания към генераторите на отпадъци и операторите на дейности 
за намаляване образуването, събиране, съхранение, транспортиране на битови, 
строителни и масово разпространени отпадъци, в съответствие с изискванията и целите 
на националното законодателство.   

14.  Осигуряване на информация за различните групи от населението относно 
изграждането и екстплоатация на общински център/площадка за приемане на отпадъци. 

15.  Осигуряване на възможност за обратна връзка от страна на населението и 
фирмите, като база за коригиращи действия.  
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-ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 
Стратегическа 
Цел 

Специфич
на 
Цел 

Дейности /мерки Бюдже
т- х.лв 

Източ-
ници 
на финан-
сиране 

Срок за 
изпъл-
нение 

 

Очак-
вани 
резул-
тати 

Индикатори за 
изпълнение 

Отговорник  

Изпълнение на  
йерархията за  
управление на 
отпадъците.    

 Реализация на инвестиционен  
проект за изграждане на общинска 
площадка за  разделно приемане на 
отпадъци в град Божурище 

 520 
хил лв. 

 ПУДОС, 
ОПОС,от-
числения 
по чл. 64  2016 г 

 

 Стартиране на 
експлоатация 

 Общ. 
администрация 

 

 

Осигуряване на оперирането на 
общинската площадка за разделно 
приемане на отпадъци - чрез 
собствена структура или възлагане по 
реда на ЗОП 

  
2016 

 

Осигуряване на 
разрешителен 
документ по реда 
на чл. 35 от ЗУО 

Общ. 
администрация 

Намаляване на 
образуването на 
отпадъците 

 

Създаване на система за подходящо 
разпределяне на приетите и 
хигиенизирани дрехи и вещи за 
повторна употреба в общинската 
площадка за разделно събиране на 
отпадъци.  

  
2016 

 

Намаление на 
депонираните 
отпадъци и функц 
на системата 

Общ. 
администрация 

Постигане на 
предварително 
определените 
нормативни цели за 
подготовка за 
рециклиране на 
отпадъчните 
материали, съдържащи 
се в битовите отпадъци 
към 2020 година.    

Създаване и поддържане регистър на 
площадките за предаване на отпадъци 
от пластмаси, стъкло, хартия и картон 
на територията на общината (чл.19, 
ал.3, т.14). 

     2016   

 Изготвен и 
функциониращ 
регистър 

 Общ. 
администрация 

  

Сключване на договори с 
лицензираните ОООО и организации 
по реда на чл. 35 от ЗУО с ясни 
ангажименти за годишни количества 

    2016   Сключен договор  
 Общ. 
администрация 
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Постигане на 
предварително 
определените 
нормативни цели за 
намаляване на 
потоците 
биоразградими и 
строителни отпадъци 
за депониране 

 Постигане 
на 
предварите
лно 
определени
те 
нормативни 
цели за 
намаляване 
на потоците 
биоотпадъц
и за 
депониране 

Сключване на договор с една от 
регионалните инсталации за 
компостиране 

     2016    Сключен договор 
 Общ. 
администрация 

  

Постигане 
на 
предварите
лно 
определени
те 
нормативни 
цели за 
намаляване 
на потоците 
строителни 
отпадъци за 
депониране 

Сключване на договор с Регионално 
депо Костинброд или друга 
лицензирана инсталация за 
оползотворяване на разделно 
събраните строителни отпадъци.  
 

  
    2016    Сключен договор 

Общ. 
администрация  

Управление на 
специфични потоци 
отпадъци, в 
съответствие с 
изискванията на 
националното 
законодателство.   

сключване на договори с 
лицензираните организация за 
оползотворяване на ИУМПС, НУБА и 
ИУЕЕ      2016     

 Общ. 
администрация 

Осигуряване на 
устойчив финансов 
бюджет на системата 
на поносими за 
населението цени.    

Промяна на методиката за определяне 
на такса “Битови отпадъци” в 
зависимост от количествата 
образувани отпадъци     

 2015-
2016     

 Общ. 
администрация 
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Екологосъобразно 
обезвреждане на 
отпадъците 

  

Сключване на договор с Регионално 
депо Костинброд по реда на ЗОП за 
депониране на смесени битови 
отпадъци.       Пост.     

 Общ. 
администрация 

Предотвратяване и 
намаляване на риска от 
стари замърсявания с 
отпадъци  

  

Актуализация на общинския проект за 
рекултивация на старото депо с цел 
покриване на изискванията за 
финансирането му от ПУДОС     

 2016-
2018     

 Общ. 
администрация 

Създаване на ефикасна 
правна рамка за  
управлението на 
отпадъците на местно 
ниво 

  

Изготвяне на нова общинска наредба 
предаване на отпадъци от хартия и 
картон, пластмаси и стъкло, 
биоотпадъци, опасни отпадъци от 
бита, специфични потоци, в т.ч. 
условията за регистрация на 
площадките, както и условията за 
предаване на отпадъци на 
площадките. 

     2016     
 Общ. 
администрация 

Участие на 
обществеността 

  

 Създаване на взаимодействие с 
общинските служби, отговорни за 
образованието и културата за 
организиране на мероприятия за 
обучение на ученици, служители, 
НПО за съвременно управление на 
отпадъците      Пост.     

 Общ. 
администрация 

 

 

Осигуряване на информация за 
различните групи от населението 
относно изграждането и 
екстплоатация на общински 
център/площадка за приемане на 
отпадъци и обратна връзка от страна 
на населението и фирмите, като база 
за коригиращи действия.        

 



27 
 

 
VI. Координация с други общински и регионални планове и програми 

 
Настоящата програма е съобразена с текстовете на следните стратегически документи за 
община Божурище:  

1. Общински план за развитие 2014-2020 година 
2. Програма за опазване на околната среда на община Божурище – 2015 – 2020 година 
3. Вътрешните правила на Регионално сдружение за управление на отпадъците на 

регион за управление на отпадъците Костинброд.  
 

Общините, включени във всеки от регионите за управление на отпадъците, създават по 
реда на ЗУО регионално сдружение. Общините могат да получат финансиране на проекти в 
областта на управление на отпадъците от европейските фондове, държавния бюджет, 
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към 
Министерството на околната среда и водите или други национални публични източници на 
финансиране само след създаването на регионално сдружение. 

 
Създадено е регионално сдружение за управление на отпадъците на регион 

Костинброд. Съгласно неговите документи, одобрените регионални съоръжения са 
Регионално депо Костинброд и претоварна станция за община Своге. Съгласно плана за 
действие Община Божурище ще ползва услугите на Регионално депо Костинброд за 
обезвреждане на битовите си отпадъци, оползотворяване на строителните отпадъци и 
евентуално за компостиране на разделно събраните биоотпадъци, съгласно одобрените общи 
условия от регионалното сдружение и след сключване на договор по реда на ЗОП. 
Изпълнението на другите специфични цели е свързано с изграждането на общинска площадка 
за разделно събиране и временно съхранение на отпадъците, което е локално съоръжение и не 
изисква включването му в регионалната програма за управление на отпадъците. Ползването 
на събраните отчисления по чл. 64 от община Божурище изисква решение на общото 
събрание  на регионалното сдружение.  

 
 

VII.  Система за наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението на 
общинската  програма за управление на отпадъците 
 

Прилагане на система за наблюдение, отчет и оценка на Националния план за 
управление на отпадъците е предвидено като изискване в ЗУО. Съгласно чл.49, ал.4, т. 20 от 
Закона, НПУО следва да съдържа система за отчет и контрол на изпълнението, а съгласно 
т.21 -  система за оценка на резултатите и за актуализация на плана. Тъй като ЗУО изисква 
общинските програми за управление на отпадъците да се разработват в съответствие със 
структурата на НПУО, такава система трябва да бъде разработвана и включена и в 
общинската програма за управление на отпадъците. В допълнение, член 52 от ЗУО поставя 
рамкови изисквания към разработването на програми за управление на отпадъците от 
общините. Поставени са следните най-общи изисквания по отношение на наблюдението, 
отчета и контрола: 

• програмата се актуализира при промяна във фактическите и/или нормативните условия 
• кметът на общината информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за 

изпълнението на програмата през предходната календарна година.  
Орган за контрол по изпълнение на програмата за управление на отпадъците е 

общинският съвет. Кметът на общината информира ежегодно общинския съвет и 
обществеността за изпълнението на програмата през предходната календарна година. Отчетът 
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се  представя в срок до 31 март и се публикува на интернет страницата на общината. Копие от 
отчета се изпраща на РИОСВ. 

  Орган за контрол по изпълнение на програмата за управление на отпадъците е 
общинският съвет. За целта кметът на общината изготвя Отчет за изпълнение на Програмата 
за управление на отпадъците за предходната година. Отчетът се представя в срок до 31 март, 
като се публикува на Интернет страницата на общината, а копие от отчета се изпраща на 
РИОСВ.  

Целта на отчета за изпълнение на програмата през предходната календарна година е да 
се проследи напредъкът при изпълнението и да се идентифицират необходимите промени или 
адаптиране на програмата за текущата година.  

Отчетът се изготвя на достъпен език и стил и е целесъобразно да включва графики, 
фигури, таблици, които да илюстрират напредъка по изпълнение на мерките и целите. Това е 
необходимо за по-добро разбиране на съдържанието от страна на неспециалисти в областта на 
отпадъците – както общински съветници, така и широката общественост. 

Целесъобразно е годишният отчет за изпълнение на програмата за управление на 
отпадъците да се изготвя в следния формат: 

• Въведение;  
• Общи условия за изпълнение и промени в социално-икономическите условия в 

общината; 
• Действия, предприети от общината за осигуряване на ефективност и ефикасност 

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

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

година; 
• Напредък по изпълнение на целите и мерките в Програмата; 
• Заключение;  
• Приложения. 

 
Наблюдението на общинската програма за управление на отпадъците може да се 

определи като процес на системно събиране и анализ на информация относно хода на 
изпълнение на включените в програмата мерки. В приетата програма за управление на 
отпадъците за всяка мярка или група от мерки в отделните подпрограми ще са посочени 
очаквани резултати от изпълнението, както и индикатори за текущо изпълнение и целеви 
индикатори. Именно за посочените резултати и конкретно определени индикатори се събира 
необходимата информация в рамките на системата за наблюдение, отчет и контрол. В 
допълнение към изпълнението на текущите и целевите индикатори, за всяка мярка се 
наблюдава и спазването на предвидения график и степента на изразходване на ресурсите. 

 
Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на общинската 

програма за управление на отпадъците. Той трябва да определи звеното в структурата на 
общинската администрация, което ще отговаря за събиране и обобщаване на информацията за 
изпълнение на включените в програмата мерки, както и за изготвяне на годишния отчет за 
изпълнение на програмата. Такива функции обикновено са възложени на отдела в 
специализираната общинска администрация, който изпълнява функциите за управление на 
отпадъците. Ясно трябва да са определени и отговорностите на другите вътрешните звена и на 
външните за администрацията структури, които ще предоставят информация, както и 
обхватът на данните и периодичността, с която това ще се извършва.  Това става чрез 
вътрешни правила за дейностите по събиране и съхраняване на информация, свързана с 
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подготовката и изпълнението на програмата. Като административен подход е възможно 
кметът на общината да издаде заповед, в която подробно да са описани отговорностите на 
всички структурни звена в общината за набиране на съответната информация със съответните 
срокове, както и за обобщаването й и подготовката на годишния отчет пред общинския съвет 
за изпълнението на общинската програма за управление на отпадъците. 

За целите на наблюдението на изпълнението на програмата за управление на отпадъците 
е целесъобразно, въз основа на електронните инструменти в Ексел за текущото състояние на 
управлението на отпадъците в общината, общинските експерти да ползват отделен лист в 
електронната таблица за проследяване на данните, необходими за изготвяне на годишния 
отчет и свързани като минимум с: 

• население 
• изпълнение на целите, поставени в законодателството 
• генерирани отпадъците /по видове/ и състав 
• събиране и транспортиране на отпадъци / вкл. разделно събиране по видове 
• съхраняване на отпадъци 
• рециклиране и друго оползотворяване на отпадъци 
• депониране на отпадъци 
• информационно-разяснителни дейности сред населението 

По отношение на периодичността за предоставяне на информацията, необходима за текущото 
наблюдение на изпълнението на програмата за управление на отпадъците, минималното 
изискване е тя да се събира, систематизира и обобщава на годишна база. 

 
VIII.  Приложения: 
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Приложение 1 

1.Анализ на Копие състоянието на системата за управление на отпадъците и 
прогноза за бъдещо развитие 

 
 
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И 
ПРОГНОЗА ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ 

 
1. АНАЛИЗ  НА СЪСТОЯНИЕТО НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ 
 
1.1 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ 
 

1.1.1 Кратък преглед на законодателството на ЕС, приложимо за плановия период 
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.  
Съществува голяма вероятност за промени в европейското законодателство в сектор 
отпадъци, целящи още по-висока степен на защита на околната среда и човешкото здраве, 
както и преход от управление на отпадъците към устойчиво управление и по-ефективно 
използване на ресурсите. По-конкретно се очаква:  
 допълнителни ограничения относно депонирането на отпадъци;  
 специални разпоредби за намаляване на употребата и предотвратяване на отпадъци от 
полиетиленовите торби за еднократна употреба;  
 ограничения за изгаряне на отпадъци, които могат да бъдат рециклирани;  
 въвеждане на по-високи цели за рециклиране на битовите отпадъци и особено на 
пластмасовите отпадъци;  
 въвеждане на количествени цели за предотвратяване на образуването на отпадъци, особено 
за пластмасови, битови/хранителни и опасни отпадъци;  
 по-високи цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъци от 
опаковки, ИУМПС.  

 
Директивата  за отпадъците (2008/98/ЕО) съставлява цялостната регулаторна рамка на 

ЕС. Директива 2008/98/ЕО излага фундаменталните определения, основните принципи и 
цялостните стратегически цели и определя изискванията за всички видове отпадъци, освен 
ако те се регулират специално от други директиви. С нея са отменени Директива 75/439/ЕИО 
относно обезвреждането на отработени масла, Директива 91/689/ЕИО относно опасните 
отпадъци и Директива 2006/12/ЕО относно отпадъците 

Редица други директиви регулират специфичните потоци от отпадъци, например, 
отпадъци от титаниев диоксид, опаковки и отпадъци от опаковки, полихлорирани бифенили 
(ПХБ) и полихлорирани терфенили (ПХТ), отпадъчни батерии и акумулатори, 
канализационен шлам, излезли от употреба превозни средства (ИУПС), отпадъци от 
електрическо и електронно оборудване (OEEO) и ТОЗ (трайни органични замърсители). 

Една последна група от директиви регулира операциите по третиране на отпадъците: 
изгарянесъвместно изгаряне на отпадъци и депониране на отпадъци чрез заравяне. 

Регламент (ЕО) № 1013/2006 покрива трансграничните превози на отпадъци. 
Задължението на държавите членки за създаване на план за управление на отпадъците е 

указано в Директива 2008/98/ЕО от 19 ноември 2008 г. за отпадъците, която отмени 
предходните определени Директиви. 
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Директивата е приложима спрямо всяко вещество или предмет, които са изхвърлени от 

своя притежател, или които техният притежател възнамерява или се изисква да изхвърли . Тя 
не е приложима обаче спрямо газообразните и течни отпадъци или спрямо определени 
категории отпадъци (например, радиоактивни отпадъци) и други групи отпадъци (отпадъци 
от миннодобивни индустрии, животински трупове и селскостопански отпадъци, отпадни 
води). 

Съгласно член 13, държавите членки трябва да предприемат необходимите мерки за да 
гарантират, че управлението на отпадъците се изпълнява без да застрашава човешкото здраве, 
без да уврежда околната среда, и по-специално:  

• без риск за водите, въздуха, почвите, растенията или животните; 
• без да причинява смущения от шум или миризми и 
• без да засяга по неблагоприятен начин околната извънградска местност или 

местоположения, представляващи специален интерес. 
Други ключови цели на директивата за управление на отпадъците са изложени в член 4 

(йерархия на отпадъците) с последващи разпоредби за превенция на отпадъците (член 9) и за 
повторната употреба, оползотворяване и рециклиране (членове 10 и 11), и изискванията за 
депониране на отпадъци (член 12). 

 
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 принципи:  
 “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 на плановете за 
управление на отпадъците и на програмите за предотвратяване на отпадъците и имат достъп 
до тях след разработването им. 

 
Рамковата директива за отпадъците определя различни форми на третиране, относими 

към управлението на отпадъците.  
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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 1. 
 

            Таблица 1.1 
Цели в законодателството на ЕС за отпадъците 
 Миним

ално 
Оползо

творя-ване 

Минима
лно 

рецикли
ране 

Степен на 
събиране 

Опаковки 
200

8 60 % 55 % 
 

Автомобили 
201

5 95 % 85 % 100 % 
Електроника 200

6 
70 % 50 % Мин.4 

кг/жител годишно 
Батерии 201

1 

 50 % до 
70 % 
(ефикасност) 

 

201
2 

 
25 % 

Гуми 201
6 

 
45 % 

200
6 0 депа за гуми 

Биологични 
отпадъци, 
отклонени от 
депата за 
отпадъци 

200
6 

Намаляване до 75 % спрямо нивото от 
1995 г. 
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200

9 
Намаляване до 50 % спрямо нивото от 

1995 г. 

 
201

6 
Намаляване до 35 % спрямо нивото от 

1995 г. 
Комунално-

битови 
отпадъци 

201
5 

Разделно събиране: като минимум: 
хартия/метал/пластмаса/стъкло 

 
202

0 
50 % рециклиране на комунално-битовите 

отпадъци 
Отпадъци от 

строителство или 
разрушаване 

202
0 

70 % рециклиране/ оползотворяване на 
материалите от отпадъците от строителство или 
разрушаване 

 
1.1.2 Кратко резюме на приложимото национално законодателство по отпадъците към 
общинското планиране за периода на настоящата програма 

Националното законодателство, уреждащо обществените отношения, свързани с 
управление на отпадъците, се развива изключително бързо и динамично през последните 
години.  

Новият закон за управление на отпадъците от юли 2013 г. транспонира новата рамкова 
европейска Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците. 

Прилага се нова 5-степенна йерархия при управление на отпадъците: 
1. Предотвратяване на образуването на отпадъци 
2. Повторна употреба 
3. Рециклиране 
4. Оползотворяване за получавене на енергия  
5. Обезвреждане чрез депониране 
 
Тя определя предотвратяването на образуването на отпадъци като първи приоритет и 

изисква повторната употреба и рециклирането на материалите да бъдат предпочетени пред 
оползотворяване на отпадъците за получаване на енергия.  Отклонения от тази йерархия се 
допускат за специфични потоци от отпадъци, когато това е оправдано по причини, като 
техническа пригодност, икономическа перспективност и опазване на околната среда. В тази 
връзка се изисква разработване на програма за предотвратяване на отпадъците за общината.  

Основните цели, приложими за община Божурище, за постигане към 2020 година са 
както следва:  

1.Подобряване на разделното събиране на битови  отпадъци, включително отпадните 
материали хартия и картон,пластмаси,метали и стъкло. Въведени в Закона за управление на 
отпадъците са междинни и крайни цели за рециклиране на битови и строителни отпадъци: 

 
Крайна Цел 1 - до 1 януари 2020 г. подготовката за повторна употреба и рециклиране 

на отпадъчни материали най-малко, като хартия, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата 
и евентуално от други източници, доколкото тези потоци от отпадъци наподобяват 
домакинските отпадъци, следва да се увеличи най-малко до 50 на сто от общото им тегло; 

Междинните въведени цели са:  
До 1 януари 2016 година – най-малко 25% от общото им тегло 
До 1 януари 2018 година – най-малко 40% от общото им тегло 
 
Крайна Цел 2 - до 2020 г. подготовката за повторна употреба, рециклиране и друго 

оползотворяване на материали, включително насипни дейности с използване на отпадъци за 
заместване на други материали, на неопасни отпадъци от строителство и разрушаване, с 
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изключение на материали в естествено състояние,  следва да се увеличи най-малко до 70 на 
сто от теглото им. 
 

Крайна Цел 3 - 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 срок до 2020 година / удължен за България от 2016 г./ 
 

Оставено е императивно изискване за разделно събиране на зелените отпадъци от 
парковете и обществените площи, с цел предаването им за компостиране. Изисква се 
биоотпадъците да се събират разделно на мястото на образуване, като механично  
сепарираните биоотпадъци не се считат за разделно събрани. Съдържанието на примесите в 
състава на биоотпадъците трябва да бъде под 10% от теглото им. Под рециклиране в 
националната уредба за управление на отпадъците се приема аеробно разграждане 
/компостиране/. 
Междинните цели за разделно събиране и рециклиране на битовите биоотпадъци са както 
следва:   

До 1 януари 2016 година – най-малко 25% от общото им тегло 
До 1 януари 2020 година – най-малко 50% от общото им тегло 
До 1 януари 2025 година – най-малко 70% от общото им тегло 

Системите за разделно събиране на битовите отпадъци от домакинствата трябва да обхващат 
задължително всички населени места с население, по-голямо от 5000 жители, и всички 
курортни селища. Наред с това се предвижда въвеждане на задължително разделно събиране 
за отпадъците от търговски, административни и производствени обекти. Предвидени са 
отчисления, които ще достигнат до 95 лв/тон през 2020 година, ако общината не докаже пред 
МОСВ изпълнението на целите за рециклиране и да се освободи  от тях. 
 

За създаването на коректна изходна база за изчисляване и доказване на изпълнението 
на заложените по-горе цели, се предвижда извършване на морфологичен анализ на състава и 
количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на съответната община, 
не по-късно от 10 септември 2015 година. Предвижда се извършване на такъв анализ на 
всеки 5 години. 

 
1.1.3 Програмни документи 
През 2014 г. беше приет Четвъртият Национален план за управление на отпадъците 

.(НПУО) до 2020г. Чрез него се осъществявя преход от управление на отпадъците към 
ефективното им използване като ресурс и устойчиво развитие чрез предотвратяване на 
образуването на отпадъци. НПУО е напълно съобразен с основните цели в европейското 
екологично право. 

Чрез прилагането на плана се очаква да се постигнат следните ключови ефекти:  
 намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и здравето;  
 използване на по-малко ресурси от природата ; 
 финансово подпомагане на общините за инвестиции за битовите отпадъци, а оттам – 

за социално поносими такси битови отпадъци; 
 създаване на нови работни места;  
 възможност за нови бизнес дейности и подкрепата им от еврофондовете; 
НПУО съдържа План за действие с Програми с мерки за постигане на целите:  
 Национална Програма за предотвратяване на образуването на отпадъци;  
 Програма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за 

рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло;  
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 Програма за достигане на целите за биоразградимите отпадъци,в т.ч. за 
биоотпадъците ; 

 Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване за строителни 
отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради;  

 Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на масово 
разпространените отпадъци; 

 Програма за подобряване на йерархията на управление на другите потоци отпадъци и 
намаляване на риска за околната среда от депата за битови отпадъци ; 

 Програма за подобряване капацитета на институциите за управление на отпадъците;  
 Програма за подобряване качеството на информацията, подпомагаща вземането на 

информирани управленски решения ; 
 Програма за подобряване информираността и участието на населението и бизнеса 

относно дейностите по управление на отпадъците;  
 Координация с други планове и програми . 
НПУО предоставя рамка за местните власти при разработването на политика за 

управление на дейностите по отпадъците на регионално и местно ниво. ЗУО изисква местните 
власти да координират общинските програми за управление на отпадъците с НПУО и 
НППОО и насърчава общините да разработят и регионални планове за управление на 
отпадъците в териториален обхват на регионалните сдружения за управление на отпадъците 
(РСУО. 
 

1.2 АНАЛИЗ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
  

1.2.1 Обща характеристика на общината  
 Територия: 142,884 кв.км. спрямо средно за страната на община  от 420 кв.км, и 19 

селища 
 Население съгласно преброяването през 2011 година.: 8 473 жители спрямо средния 

за страната за община от 27.9 хил.ж.. 
 Средна гъстота на населението съгласно преброяването 2011 година: 59.29 души/кв. 

км спрямо 65,6 души/кв.км средно за страната. 
 Населени места: общо 10 спрямо средния за страна брой населени места/община от 19 

селища. 
 Градове: 1 град – Божурище, 9 села - Гурмазово, Делян, Златуша, Мала Раковица, 

Пожарево, Пролеша, Росоман, Хераково, Храбърско. 
 Население в градове съгласно последното преброяване през 2011 година: 5619 в град 

Божурище - 66.3 %. 
 Население в села съгласно последното преброяване през 2011 година: 2854 души - 

33.7 % 
Община Божурище е една от малките по територия и население общини в България. 
В националната категоризация на населените еста град Божурище попада в „трета“ 

категория град, докато селата Гурмазово, Пролеша, Хераково, Храбърско – шеста категория, 
Пожарево - седма категория, Росоман и Мала Раковица- осма категория.  

Таблица 1.2 

НАСЕЛЕНО МЯСТО 
Население  съгласно 
преброяване през 2011 г. 

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ 8473 
ГР.БОЖУРИЩЕ 5619 
С.ГУРМАЗОВО 457 
С.ДЕЛЯН 23 
С.ЗЛАТУША 100 

   

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD_(%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE


37 
 
 

С.МАЛА РАКОВИЦА 2 
С.ПОЖАРЕВО 303 
С.ПРОЛЕША 678 
С.РОСОМАН 29 

С.ХЕРАКОВО 660 
С.ХРАБЪРСКО 602 

 
 
Таблица 1.3 

Население 
Преброяване 
2001 

преброяване 
2011 град села  Изменение  Прираст 

Божурище 7985 8473 66% 34% 1,006 0,6% 
общо население 7985 8473 5619 2854,00 1,006 0,6% 
Средно за 
страната 7 932 984 7 364 570 

  
0,993 -0,7% 

 
Видно от таблицата се наблюдава тенденция към увеличаване на населението на 

общината през последните 10 години. Този факт влияе пряко върху образуването на отпадъци. 
 Гъстота на населението към 2013г. е 59 д./кв. км, което е под средното за страната.  
 БВП на 1 жител към 31.12.2012 г.: 11 338 лв/човек – по-висок от средния за страната 

от  10,4 хил.лв./жител. 
 Община Божурище попада югозападен район / ЮЗВ/ и в градски агломерационен 

ареал с център София, заедно с общините Костинброд, Елин Пелин, Ихтиман, Горна Малина, 
Ботевград, Самоков, Долна баня, Своге. 

 Ниво на безработица - 7,28 %, при средно за Софийска област 13,55 и за страната 
14,25 % 

Заетостта в общината е тясно обвързана с развитието на икономиката и с близостта до 
столицата.  

 Високата комуникативност на община Божурище със столицата определя нейната 
важна роля като логистичен център и привлекателен център както за населението, така и за 
бизнеса. Именно поради тази причина община Божурище се определя като една от по-добре 
развитите общини в областта, наред с Костинброд и Елин Пелин. 

 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.  

 Икономиката на община Божурище е насочена предимно към логистика и леката 
промишленост- хранително-вкусова и химическа промишленост. 

Към настоящия момент протича изграждането на Икономическа зона София – 
Божурище от Национална компания „Индустрални зони“ ЕАД. Изграждането е решено в 
землището на село Гурмазово, с обща площ 2 495 000 кв. м. Терена се намира на 15 км от до 
центъра на София. 

 
На територията на икономическата зона през периода 2014-2016 се очаква въвеждане в 

експлоатация на завод на немската компания „Бер - Хелла Термоконтрол“ за сглобяване на 
електронни компоненти за климатични системи в сектора на автомобилостроенето и други 
високотехнологични предприятия. 

НК „Индустриални зони“ предвиждат и изграждане до 2020 г. на научен и развоен 
център. 
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В община Божурище са развити хранително-вкусовата промишленост,химическата 
промишленост, както и дървообработване и металообработването.Представители на 
хранително вкусовата промишленост са: 
 Фабрика за кафе „Спетема“, ситуирана в град Божурище, построена през 2003година. 
Фабриката е с най-голямата производителност на оборудването на Балканите, като за нейното 
изграждане са направени инвестиции от над 10 млн. долара, но същевременно фабриката е и 
най-големият замърсител в общината. 
 Мелница в село Гурмазово. 
 Милмекс ООД – производство на шоколадови и захарни изделия. Фирмата е 
създадена през 1994 г.  
Представители на мебелната промишленост в община Божурище са: 
 „Станков“ ЕООД – вътрешен дизайн и обзавеждане. Седалището на фирмата е в гр. 
Божурище и е създадена през 1991 година.  
 Сакс 2000 ООД, основана през 2000 г. ,специализирана в производството на мебели по 
индивидуален проект за дома, офиса, търговски обекти (заведения и магазини), детски 
градини и училища. 
 В село Пролеша има два мебелни завода - Метрон и АМО, фирма "Левском" за сушене на 
дървен материал и фирми "Форесттрейд" и "Европанел" за изработка на паркет, греди и 
дограма от дъбов материал. Полисхарт ООД събира и съхранява материали от метали, хартия, 
стъкло и пластмаси. 

Други фирми на територията на общината са: 
- НЕОФАРМ – хим. Промишленост; 
- КЕНДИ – хим. Промишленост; 
- Стреза – строителство; 
- Оскар ЕЛ – производство на ел.табла; 
- Венианина – печене на ядки; 
- Маркрит – производство на сладкарски изделия; 
- Малки фабрики за производство на дограма; 
- Римпеск – производство на метални врати и огради; 
- Няколко строителни фирми; 
- Складове; 
- КЮ ЕНД БРЕД КЪМПАНИ – производство на закуски полуфабрикати; 
- МАРКОС – производство на хлебни изделия; 
- АНГРО – производство на стр. материали, бои, лакове; 
- СТРОМ 21 – производство на изолационни системи; 
-  2 бр. бетонови възела; 
- БЕТА МАКС ДЖИ ВИ СИ – производство на крепежни елементи за мебели; 
- ТЕРМО ИНЖЕНЕРИНГ – производство ва климатични и вентилационни 

системи; 
- ПЕЧАТНИЦА ИЗТОК-ЗАПАД. 
На територията на общината са разположени регионални представителства на „ДБ 

Шенкер”-за спедиция и на Ситроен – „Автомотор корпорация”. Представителства имат и 
някои строителни фирми, основно чрез изградени складови и малки по площ 
административни сгради, като „Стреза”, „Трансстрой” и др. Към 2014 г. на територията на 
общината работят Регионално Сдружение на Общини Център и клъстер ИКЕМ, към който е 
вкл. „Автомотор корпорация”. 
Производствените структури, обществените и административни сгради и част от 
домакинствата са газифицирани. 
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 Слабо развит е аграрния сектор.  
 Сектора на услугите  остава на втори план.  
 

1.2.2  Състояние на дейностите по управление на отпадъците в община Божурище 
 В таблицата по-долу са представени източниците на отпадъци в община Божурище:  
 
Таблица 1.4 
Вид източник Данни за община 

Божурище към 2014 г. 
Коментар относно 

прогнозите 
Домакинства   
Население, живущо в блокове 3 224 

 
Общината е с 

прираст от 6%/год. 
Население, живущо в  къщи в 

града. 
2 395  

Население, живущо в къщи в 
селата вкл. Вили 

3 006  

Служители от други общини, 
работещи на територията на община 
Божурище. 

3000 
 

Тенденцията е към 
увеличаване, предвид 
разработващата се 
индустриална зона. 

Комунални услуги    

От почистване на обществените 
места. 

Включени са в потока 

битовите отпадъци. 

 

Утайка от общинска 
пречиствателна станция за битово-
канализационни води. 

Няма пречиств. станция 

към момента. 

Предвидена е за 
приоритетно изграждане 
с проект 

От промишлен и 
административни дейности. 

  

От селско/горско стопанство Ополозотворяват се от 

генераторите им. 

 

От институции и офиси Включени в потока 

битови отпадъци от 

населението. 

 

От търговска дейност Включени в потока 

битови отпадъци от 

населението. 

 

От строителство и разрушаване 
на обекти 

Преобладаващо са от 

неголямо строителство и 

ремонти. 

В индустриалната 
зона са планирани 2000 
кв. м за застрояване  

От производствени предприятия Малки количества 

генериран производствен 
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отпадък 

 
 
1.2.3 Анализ и прогноза на количеството генерирани битови отпадъци на територията 
на община Божурище  

Източниците за определяне на количеството генерирани битови отпадъци на 
територията на община Божурище са два:  

•  годишните данни от приемната електронна везна на Регионално депо Костинброд, 
където по договор общината депонира през 2013 и 2014 година   

•  и данните от извършената оценка на нормата на генерация на отпадъка като част от 
морфологичните проучвания, възложени от общината през 2014 година.  

Съгласно отчетните данни на Регионалното депо Костинброд, община Божурище е 
депонирала за периода април- декември 2013 година общо 2608.94 тона битови отпадъци, а за 
цялата 2014 година са приети за депониране общо 3318.28 тона битови отпадъци. Може да се 
приеме, че това са отпадъци, генерирани единствено от населението, поради 
провежданата политика на сключване на отделни договори с лицензирани организации 
за управление на генерираните от производствените предприятия на общината битови 
отпадъци.  

За население от общо 8625 души, нормата на генерация съгласно отчетните данни се 
изчислява на 0.408 тона/човек/година. Тази норма на генериране, формира годишно 
количество битов отпадък от домакинствата в размер на 3520 тона/годишно. 

Съгласно направените морфологични изследвания през лятото и есента на 2014 година и 
пролетта на 2015 г., нормата на генерация на обследваните зони е както следва: 

 
Таблица 1.5 

Норми на генериране на отп. по 
генератори-кг/ч/ год лято есен пролет 

Средно 
за годи-
ната 

Насе- 
ление 

Год. к-
во БО 

       
Мярка кг/ч/г. кг/ч/г. кг/ч/г. кг/ч/год бр. т/год. 
Вид генератори:              
от населението в блокове в град 
Божурище 289.09 129.02 433.63 284 3,224 915 
от населението в къщи в град 
Божурище 223 641.76 440.87 435 2,395 1,042 
от населението в къщи/вили в 
селата на общината 323.55 676.14 516.56 505 3,006 1,519 
Средни норми за цялата община 278.47 482.31 463.69 408 8,625 3,520 

 
За целите на планирането може да се приеме норма на генерация на смесен битов 

отпадък  средно  за цялата община от 0.408 тона/човек/ година. Тя формира прогноза около  
4200 тона/ годишно битов отпадък за цялата община.  
 
1.2.4 Анализ и прогноза на състава на генерираните  битови отпадъци на територията 
на община Божурище  

През 2014 година е стартирано извършването на морфологичен анализ на  
количеството и състава на генерирания в община Божурище отпадък. Оценката на 

качествения състав на генерирания  битов отпадък в общината съгласно полевите 
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изследвания е представена в следващата Таблица 1.6. 
 - Обемното тегло на генерирания битов отпадък в общината е направено  по поръчка на 

общината, обследване на морфологичния състав на доставените битови отпадъци на 
Регионално депо Костинброд. За сезоните лято, есен и пролет, тя дава следния среден състав 
на отпадъците в общината 

 
Таблица 1.6 

ОЦЕНКА НА ОБЕМНОТО ТЕГЛО НА БИТОВИТЕ  ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА 
БОЖУРИЩЕ съгласно проведените полеви изследвания 

 
Обемно тегло на генерираните 
битови отпадъци лято есен 

проле
т 

Средно 
за 
годината 

Населе-
ние 

Годишно 
количест
во БО 

Мярка кг/м3 кг/м3 кг/м3 кг/м3 бр. 
м3/годиш
но 

Вид генератори:              
от населението в блокове в град 
Божурище 265.36 165.45 219.09 217 3,224 7,442 
от населението в къщи в 
гр.Божурище 256 244.55 312.18 271 2,395 3,846 
от населението в къщи/вили в селата 
 на общината 241 235 290 256 3,006 5,946 
Средни норми за цялата община 254.24 215.09 273.82 248 8,625 16,720 

 
Прието е обемно тегло на отпадъка, генериран в община Божурище и събиран като 

смесен отпадък, извън системата за разделно събиране, равно на 248 кг/м3.  
 
Таблица 1.7 

Морфологи-чен 
състав Град Божурище Села в общината 

Общо битови отпадъци за 
цялата община 

  от блокове от къщи в града от къщи в селата     
Генерирано 
общо 
количество в 
тона/година   915   1,042   1,519   3,477 
  ср. % тона/год. ср. % тона/год. ср. % тона/год. ср.% тона/год. 
o  Хранителни;  8.95% 81.90 10.02% 104.45 2.85% 43.30 6.60% 229.6 
o  Хартия и 
картон;  7.13% 65.23 4.94% 51.49 2.90% 44.12 4.63% 160.8 
o  Пластмаса;  7.06% 64.63 6.02% 62.74 5.43% 82.52 6.04% 209.9 
o  Текстил;  3.10% 28.37 7.14% 74.42 1.02% 15.45 3.40% 118.2 
o  Гума;  0.41% 3.76 0.64% 6.65 0.06% 0.86 0.32% 11.3 
o  Кожа;  0.48% 4.39 0.00% 0.00 0.08% 1.15 0.16% 5.5 
o  Градински;  8.67% 79.40 6.68% 69.63 66.62% 1012.22 33.40% 1161.2 
o  Дървесни;  2.13% 19.53 0.67% 6.96 0.15% 2.28 0.83% 28.8 
o  Стъкло;  7.89% 72.20 7.09% 73.86 4.50% 68.35 6.17% 214.4 
o  Метали;  3.19% 29.23 2.88% 30.06 3.25% 49.32 3.12% 108.6 
o  Инертни- 
едри;  50.97% 466.55 53.91% 561.86 13.15% 199.81 35.33% 1228.2 
o  Опасни;  0.02% 0.16 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.2 
o  Други - 
неопределими.  0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.0 
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Общо: 100.00% 915.34 100.00% 1042.13 100.00% 1519.35 100.00% 3476.8 
Тегло на ситна 
фракция под 
40 мм 23.59% 215.93 23.59% 245.84 20.15% 306.11 22.09% 767.9 
Тегло на едра 
фракция над 
40 мм 76.41% 699.42 76.41% 796.29 79.85% 1213.25 77.91% 2709.0 
Общо: 100.00% 915.34 100.00% 1042.13 100% 1519.35 100% 3476.8 
влага- %               43.30% 
Годишно сухо 
количество 
отпадък в сух 
т/год               1971.4 
Съдържащи се 
рецикли-
руеми 
компоненти в 
отпадъка на 
общината към 
2020 г.           ст/год т/год % 
Хартия и 
картон           91.20 160.84 4.63% 
Пластмаса           119.01 209.89 6.04% 
Стъкло           121.57 214.41 6.17% 
Метал           61.58 108.60 3.12% 
Общо съдър-
жащи се 
рециклируеми 
компоненти           393.35 693.74 19.95% 
50% за 
изпълнение на 
целите            196.67 346.87   
Съдържащи се 
биоразгра-
дими 
компоненти           ст/год т/год % 
Дървесни и гра-
дински 
отпадъци-
Зелени 
отпадъци           674.74 1190.02 34.23% 
Хранителни 
отпадъци           130.21 229.64 6.60% 
Общо съдър-
жащи се био-
разградими 
компоненти           804.9481 1419.66 40.83% 
35% за 
изпълнение на 
целите           281.7318 496.88   
50% за 
изпълнение на 
целите           402.474 709.83   

 
Основният извод е, че преобладават биоотпадъците -  отпадъци, които формират общо 

41% от състава на  битовия отпадък.  
Рециклируемите материали – хартия, пластмаса, метал и стъкло формират 19.95% от 

състава на отпадъка.  
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Направено е лабораторно изследване на влагата и калоричността на обследваните 
битови отпадъци.  

Изводът е, че влагата достига до 40% и че калоричността е ниска – два-пъти по-ниска от  
калоричността на въглищата. Това прави отпадъка неефективен за енергийно оползотворяване.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

.2.5 Анализ и прогноза за генерираните други видове отпадъци, вкл. специфични 
отпадъчни потоци на територията на община Божурище 

 
1.2.5 -1 Строителни отпадъци 
Няма конкретни данни за генерираните строителни отпадъци в общината. Цифрата от 

1000-2000 т/година е оценъчна. Това е потокът отпадъци, които  не е обхванат с конкретно 
регистриране и за който липсва информация.  

Наблюдава се налегално депониране на земни маси и строителни отпадъци на 
територията на общината. Счита се, че се извозват строителни отпадъци и към депото 
Враждебна в Столична община. Предвид мащаба на селището, досега генерираните 
строителни отпадъци, се предимно от неголеми строежи и домашни ремонти.  

o Хранителни; 
6,60%

o Хартия и картон; 
4,63%

o Пластмаса; 
6,04%

o Текстил; 
3,40%

o Гума; 
0,32%

o Кожа; 
0,16%

o Градински; 
33,40%

o Дървесни; 
0,83%

o Стъкло; 
6,17%

o Метали; 
3,12%

o Инертни- едри; 
35,33%

o Опасни; 
0,00%

o Други -
неопределими. 

0,00%

Състав на генерираните БО в община Божурище
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Прогнозата за застрояване на 2000 кв. м. в развиващата се индустриална зона, както и 
поставените нормативни цели за подготовка за рециклиране,  изискват  създаване на ред и 
система за разделното им събиране и подготовка за рециклиране.  

   
Снимки на депонирани строителни отпадъци и земни маси в рамките на град Божурище 
 
Всички строителни обекти, с изключение на малките ремонти от бита, трябва да управляват 
генерираните строителни отпадъци, чрез съгласуван с общината План за управление на 
строителните отпадъци, в съответствие с Наредбата за управление на строителните отпадъци. 

1.2.5 -2 Опасни отпадъци 
На територията на община Божурище  са складирани опасни отпадъци в саниран склад 

за пестициди.  Количествата им се неизползвани преди 1989 г.за растителна защита  в 
селското стопанство с код на отпадъка от група 0704 – отпадъци от производство, доставка и 
употреба на органични смеси за растителна защита, смеси за консервация на дървесина и 
други биоциди. Опасните отпадъци са поставени в 5 Б-Б куба и складирани в саниран склад за 
пестициди, намиращ се в бившата „Стоянка” за самолети /летище Божурище.  

 

 
Снимка на съхранението на пестициди на площадката на летище Божурище 

 
Всички генерирани опасни отпадъци от източниците се съхраняват временно съгласно 

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

Четири са фирмите на територията на общината:,  които генерират опасни отпадъци. 
Съхраняват се временно на площадки съгласно изискванията с кодове и наименования  
посочени в следващата таблица :. 
 
Таблица № 1.8 - Опасни отпадъци:  
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 Фирма генерирала 
опасен отпадък 

Код на 
отпадъка 

 Наименование на 
отпадъка 

Транспортиране,съгласно 
договор от лиценз. фирма, 
притежаваща разрешение 
за тази дейност 

1 "Спетема 
продакшън" ООД 

13 02 08* Други моторни, 
смазочни и масла за 
зъбни предавки 

 "Трансмед-А" ООД 

2 "Спетема 
продакшън" ООД 

20 01 21* Флуоресцентни тръби 
и други отпадъци, 
съдържащи живак 

"Трансмед-А" ООД 

3 

"Кенди" ООД 

07 05 13* Съдържание на 
опасни вещества при 
производство на 
твърди лекарствени 
форми 

"БМТ Консулт" 
ООД 

4 "Кенди" ООД 15 01 10* Опаковки съдържащи 
отпадъци от опасни 
вещества 

"БМТ Консулт" 
 ООД 

5 "Кенди" ООД 16 02 13* Излязло от употреба 
оборудване 
съдържащо опасни 
компоненти 

"БМТ Консулт" 
 ООД 

6 "Кенди" ООД 20 01 21* Флуоресцентни тръби 
съдържащи живак 

 

 
1.2.5–3 Производствени  отпадъци 
При извършеното обследване от експерта по екология на общината, за генерираните 

производствени отпадъци по видове и количества и тяхното класифициране съгласно Наредба 
№ 2/2014 г., чрез анкета към всички производствени предприятия е установено:  

През 2014/2015 г. 30  производствени фирми генерират 27  производствени  9 броя 
опасни отпадъци и 30 броя битови отпадъци. Всички фирми притежават разрешителни за 
дейности с отпадъци /регистрационен документ/ и имат договори за тяхното транспортиране 
и предаване за последващо третиране от лицензирани фирми. 

С всички от тях са сключени договори за обслужване от концесионера за сметосъбиране 
и сметоизвозване за депониране на смесените битови отпадъци в РДНО-Костинброд.  

 
Таблица №1.9 - Генерирани отпадъци от предприятията на територията на община 

Божурище 

№ Наименование Вид отпадък Код 

транспортиране ,съгласно 
договор от лицензирана  
 фирма, притежаваща 
разрешение за тази 
дейност 

1 "Автомотор 
корпорация" АД Битови отпадъци 20 03 01 обслужвани от "Любекс" 

ЕООД 

2 "Транс мел" ЕООД Битови отпадъци 20 03 01 обслужвани от 
"Любекс" ЕООД 
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3 "Спетема 
продакшън" ООД 

1.Утайки от измиване, 
почистване, белене, 
центрофугиране и 
сепариране/разделяне 

02 03 01 

обслужвани от 
"Трансмед-А" ООД 

Други моторни, смазочни и 
маслаза зъбни предавки 

13 02 
08* 

2.Хартиени и картонени 
опаковки 

15 01 01 

3.Композитни/многослойни 
опаковки 

15 01 05 

4.Текстилни опаковки 15 01 09 
5.Хартия и картон 20 01 01 
Флуоресцентни тръби и 
други отпадъци, съдържащи 
живак 

20 01 
21* 

6.Пластмаси 20 01 39 
7.Метали 20 01 40 
Битови отпадъци 20 03 01 

4 "Кенди" ООД 

Съдържание на опасни 
вещества при производство 
на твърди лекарствени форми 

07 05 
13* 

обслужвани от "БМТ 
Консулт" ООД 

8.Отпадъци от 
фармацефтични продукти не 
съдържащи опасни вещества 

07 05 99 

9.Хартиени и картонени 
опаковки 

15 01 01 

10.Пластмасови опаковки 15 01 02 
Опаковки съдържащи 
отпадъци от опасни 
вещества* 

15 01 
10* 

11.Абсорбенти, хепа филтри 
от производствена дейност 15 02 02 

Излязло от употреба 
оборудване съдържащо 
опасни компоненти 

16 02 
13* 

12.Излязло от употреба 
оборудване не съдържащо 
опасни компоненти 

16 02 
14* 

Флуоресцентни тръби 
съдържащи живак  

20 01 
21* 

13.Лекарствени продукти не 
съдържащи живак 20 01 32 

Битови отпадъци 20 03 01 

5 "Сакс 2000" ООД Битови отпадъци 20 03 01 обслужвани от 
"Любекс" ЕООД 

6 "Еврошел" ООД Битови отпадъци 20 03 01 обслужвани от 
"Любекс" ЕООД 

7 "Станков" ЕООД Битови отпадъци 20 03 01 обслужвани от 
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"Любекс" ЕООД 

8 "Милмекс" ООД Битови отпадъци 20 03 01 обслужвани от 
"Любекс" ЕООД 

9 "Примавет 
София" ООД 

Битови отпадъци 20 03 01 обслужвани от 
"Любекс" ЕООД 

14.Хартия и картонени 
опаковки 15 01 01 

обслужвани от 
"Унитрейд БГ" ООД 

15.Пластмасови опаковки 15 01 02 
16.Стъклени опаковки 15 01 07 
17.Хартия и картон 20 01 01 
18.Метали 20 01 40 
Опаковки замърсени с опасни 
в-ва 

15 01 
10* обслужвани от "БалБок 

инженеринг" АД Органични отпадъци 
съдържащи опасни в-ва 

16 03 
05* 

10 "Стром 21" АД 

19.Хартия и картонени 
опаковки 

15 01 01 
обслужвани от "Тонер 
Дайрект България" 
ЕООД 

Битови отпадъци 
20 03 01 

обслужвани от "Тонер 
Дайрект България" 
ЕООД 

11 "Бест билдинг" 
ЕООД Битови отпадъци 20 03 01 обслужвани от 

"Любекс" ЕООД 

12 "Бетамакс джей 
ви си" ООД Битови отпадъци 20 03 01 обслужвани от 

"Любекс" ЕООД 

14 "Маркрит" ООД Битови отпадъци 20 03 01 обслужвани от 
"Любекс" ЕООД 

15 "Термоинжинери
нг МПЗ" ООД Битови отпадъци 20 03 01 обслужвани от 

"Любекс" ЕООД 

16 "Изток-запад" 
ООД 

20.Хартия и картонени 
опаковки 

15 01 01 обслужвани от 
"Унитрейд БГ" ООД 

21.Пластмасови оопаковки 
 15 01 02 обслужвани от 

"Унитрейд БГ" ООД 

Битови отпадъци 20 03 01 обслужвани от 
"Любекс" ЕООД 

17 "Строймакс" ООД Битови отпадъци 20 03 01 обслужвани от 
"Любекс" ЕООД 

18 "Венианина" 
ЕООД 

Битови отпадъци 
 20 03 01 

обслужвани от 
"Трансмед-А" ООД 

22.Пластмасови опаковки 
 150102 

Битови отпадъци 20 03 01 

19 "Метрон" АД Битови отпадъци 20 03 01  обслужвани от 
"Любекс" ЕООД 

20 "Агроленд" 
ЕООД Битови отпадъци 20 03 01  обслужвани от 

"Любекс" ЕООД 

21 "Леском 
трейдинг" Битови отпадъци 20 03 01  обслужвани от 

"Любекс" ЕООД 
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22 "Европанел" 
ЕООД Битови отпадъци 20 03 01  обслужвани от 

"Любекс" ЕООД 

23 "Елпас" Битови отпадъци 20 03 01  обслужвани от 
"Любекс" ЕООД 

24 "Маркос" ООД Битови отпадъци 20 03 01  обслужвани от 
"Любекс" ЕООД 

25 "Бовал-сервиз" 
ЕООД Битови отпадъци 20 03 01  обслужвани от 

"Любекс" ЕООД 

26 "Ангро" ООД Битови отпадъци 20 03 01 обслужвани от 
"Любекс" ЕООД 

27 "Пасат-мн" ООД Битови отпадъци 20 03 01 обслужвани от 
"Любекс" ЕООД 

28 "Неофарм 
България" ЕООД 

Битови отпадъци 20 03 01 обслужвани от 
"Любекс" ЕООД 

23.органични отпадъци, 
разл. от упоменатите в 
160305 

16 03 06 

обслужвани от "Т.О.М. 
Инженеринг" ЕООД 

Флуоресцентни тръби 
съдържащи живак  

20 01 
21* 

24.ПВЦ/Алуминиеви изрезки 07 05 14 
25.Хартия и картон 15 01 01 

29 "Кю енд и бред 
къмпани" ООД 

26.Смесени опаковки  150106 обслужвани от 
"Унитрейд БГ" ООД 

Битови отпадъци 20 03 01 обслужвани от 
"Любекс" ЕООД 

27.Биоразградими отпадъци 
от кухни и заведения за 
обществено хранене 

20 01 08 обслужвани от "Екома" 
ЕООД 

30 "Прима бет" 
ЕООД Битови отпадъци 20 03 01 обслужвани от 

"Любекс" ЕООД 
 

Общото количество генерирани производствени отпадъци в общината годишно се 
оценява на 560-600 тона. 

Отпадъци от опаковки 
Община Божурище има дългогодишна практика за сключване на договори за разделно 

събиране на отпадъците от опаковки – в предходните години с „Екобулпак“АД, а 
понастоящем – с „Екопак“АД. 

В системата за разделно събиране на отпадъци са включени населените места – 
гр.Божурище и селата – Гурмазово, Пролеша и Хераково. Като разделно събрани 
отпадъци от опаковки се отчитат 90 тона/годишно. 1.2.5–4 Специфични отпадъчни 
потоци - отпадъци от ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, отработени масла и отпадъчни 
нефтопродукти, излезли от употреба гуми 

Тези специфични отпадъчни потоци са отговорност на производителя и вносителя, 
които изпълняват целите си чрез свои лицензирани организации. Община Божурище е 
сключила договор за събиране с „Феникс Елит“ АД за отпадъците от ИУМПС,включително 
отработени масла и излезли от употреба гуми и ИУЕЕО и с лицензираната организация  

 

   

 



49 
 
 

„НУБА“ за излезлите от употреба батерии.  Съгласно отчетите на тези организация до 2014 
година няма събрани количества от територията на общината.  

 
1.2.5 – 5 Болнични отпадъци 
На територията на общината се формират опасни болнични отпадъци. В община 

Божурище има построена поликлиника, в която се извършват болнични услуги и се генерират 
свързаните с тях отпадъци. Работят шест медицински кабинета и една лаборатория. 
Последната е сключила договор  с фирма „БМТ Консулт“ ООД за събиране и транспортиране 
на генерираните от нея отпадъци до  инсинератор за изгаряне на болнични отпадъци. 
Отчетените количества са 70-80 кг/месец.  

Медицинските центрове имат сключен договор с лицензираното дружество „ Транс 
100БЕ“. Отчетените от тях количества са около 18 кг/месец.  

 
1.2.5 – 6 Утайки от пречистване на отпадъчните води 
На територията на общината има монтирани локални станции за пречистване на 

отпадъчни води от някои предприятия и къщи. Формираните от тях утайки се събират с 
битовите отпадъци.   

Поради липса на Общинска пречиствателна станция не се формират утайки от 
пречистване на селищни канализационни води, които  се изпускат директно в 
канализационния колектор,  заустващ се в р.Гурмазовски или дерета без допречистване. 
Изграждането на общинска пречиствателна станция е първо приоритетна мярка в Програмата 
за опазване на околната среда на общината.   

На база на средните генерирани утайки от вече съществуващи селищни пречиствателни 
станции, очакваните прогнозни количества са по 15 кг/ж/ година или около 130 тона на 
година за програмния период на настоящата програма. 
 
1.3. Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците   
1.3.1 Данни за организираната система за събиране и транспортиране на отпадъците  
по потоци 

Оборудване за събиране (контейнери, превозни средства) - вид, брой, политика на 
разполагане 

До края на 2014 година Община Божурище се обслужва от фирма „Любекс“ ЕООД 
съгласно сключен през концесионен договор от 08.07.1999г.  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 
4куб.м съдове, посочени по брой и тип в табличен вид. 

 
               Таблица 1.10 

№ Вид на съдовете за ТБО Брой 
1 Кофи тип „Мева” 3200 
2 Контейнери тип „Бобър” 155 
3 Контейнери 4 куб.м. 130 

 
Направена е оценка на необходимия брой съдове, съгласно обследваното обемно тегло 

на отпадъка през 2014 година. Степента на напълняемост е  72% за варелите и около 74% за 
Бобрите. 
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Таблица 1.11 
 

Параметри Мярка Стойност Стойност Стойност 
Степен на запълване на един съд   0.8 0.72 0.74 
Честота на събиране на варелите Мева 0.11 
м3/год брой  54 54 54 
Честота на събиране на съдовете Бобър 1.1 
м3/год. брой  70 70 70 
Общ брой на необходимите съдове Мева 0.11 м3 брой  2061 3200 3200 
Общ брой на необходимите съдове Бобър 1.1 м3 брой  69   155 
Обем отпадъци, събиран от съдове Бобър  м37год 4250.4   8855 
Обем отпадъци, събиран от съдове Мева м3/год 9793.9 13602.6   

 
Ползват и 4м3 контейнери с контейнеровози.  Доказана в практиката е неефективността 

на  ползването на контейнеровози с 4м3 контейнери за битов отпадък, поради много високата 
цена на кубик, която се плаща, неконкурентна на цената на съвместимите съдове -варели  и 
съдове Бобър. Препоръчва се използването на 4 м3 контейнеровози само за строителни 
отпадъци.  

 
Схеми за транспортиране (транспортна логистика), местоположение на 

инсталациите за третиране); 
  

Честотата на обслужване на различните видове съдове по населени места се определя по 
заповед на кмета на общината в срок до 31 октомври на текущата година. В системата на 
сметосъбиране и сметоизвозване са включени всички населени места в общината, с 
изключение на с. Мала Раковица, тъй като в него няма постоянно живеещи. Сметоизвозването 
се извършва със специализиран транспорт на концесионера по график, по веднъж седмично за 
селата , вилните зони и 5-те района на града. . При пролетното и есенно почистване и на 
едрогабаритни отпадъци сметоизвозването се извършва по често и при необходимост. 

 
Трансферни съоръжения; 

 
Няма изградени претоварни станции на територията на общината. Регионалното депо 

Костинброд е разположено на средно разстояние от около 22 км от общинския център и не се 
налага претоварване с цел спестяване на разходи.      
 
1.3.2 Данни за системите за рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

Предварително третиране на отпадъци  
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.   

Фирма„ Унитрейд БГ“ ООД  разполага със сметосъбиращ автомобил със 
специализирана надстройка тип “Вариопреса”. Събраните  разделно отпадъци  се сепарират 
на площадка, намираща се в - гр.Божурище, Промишлена зона, ул. “Иглика”, оператор 
“Унитрейд БГ”. 
  

Най-близо до община Божурище съществуват две инсталации за сортиране на смесени 
битови отпадъци на лицензираната организация за оползотворяване на опаковки „Екобулпак“ 
АД. Това са инсталацията в кв. Филиповци – на 12 км и в кв. „Требич“ – на 14 км от 
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общинския център. Техния капацитет е 120 000 т/годишно. На този етап предлаганата цена от 
тях е икономически неизгодна за общината.  

Друга възможност за общината е планираното регионално съоръжения на територията 
на Регионалното депо Костинброд. То предвижда изграждане на инсталация за сепариране на 
смесен и разделно събран отпадък, като има предимството да оползотворява на ситната 
фракция за запръстяване на депонираните отпадъци.  Капацитетът на планираната инсталация 
е 40 000 т/годишно.  
 

Инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 
Няма  изградени съоръжения за оползотворяване на отпадъците на територията на 

община Божурище и регион Костинброд.   
Планирани са две съоръжения за  компостиране на отпадъци на две различни площадки 

–на община Костинброд  с капацитет от 6000 т/годишно и на площадката на РДНО 
Костинброд с капацитет от 2400 тона/годишно. Транспортното разстояние и до двете 
инсталации се оценява на 20 км. В тях се  предвижа компостиране на зелени и биоразградими 
отпадъци. Регионалното депо планира оползотворяване на компоста за рекултивация на 
клетките за отпадъци.  

Съществува и е изградена от Столична община инсталация за компостиране и третиране 
на биоразградими отпадъци в с.Долни Богров. Тя  е разположена на 36 км транспортно 
разстояние от град Божурище . Това разстояние прави икономически неизгодно  
транспортирането на отпадъците от региона  вкл. и тези от община Божурище.  

Съгласно Националната програма за управление на отпадъците, община Божурище е 
включена в регионално сдружение за изграждане на депо за ТБНО в землището на 
гр.Костинброд,. След въвеждането му в експлоатация  от 2012 г. общината извозва събраните 
неопасни /битови ,производствени и строителни /отпадъци за депониране на регионалното 
депо разположено в землището на с. Богьовци, община Костинброд. Регионалното депо 
работи по издадено комплексно разрешително КР 399-НО/2011 година и има капацитет за 
сегашната си площадка от 17 години, като съществува възможност за неговото бъдещо 
разширение. 

Депото е изцяло съвместимо с нормативните изисквания и приема отпадъците по тегло, 
с монтирана на площадката му електронна везна.  

Регионалното депо оползотворява земните маси и строителните отпадъци за вертикална 
планировка и запръстяване на клетките си.  

 
Внос и изснос на отпадъци  

Не е регистиран внос или износ на отпадъци към или от територията на община Божурище. 
 
Данни за обследвани площадки ,подходящи за дейности с отпадъци или за 

площадки, рискови за дейности с отпадъците - карта, доклади - инженерно-геоложки, 
екологични оценки, ОУП 

Планирана за обследване  е съществуваща в град Божурище площадка, с налична малка 
сграда , за изграждане на общински център за приемане на отпадъци, поради близостта си до 
най-големия генератор – град Божурище и адекватната транспортна мрежа, позволяваща 
извозването на отпадъците. Тя е разположена в рамките на регулацията на град Божурище, с 
площ около 2.1 дка. В рамките й има съществуваща едноетажна сграда с площ около 22 кв.  
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1.4. Анализ на институционалния капацитет в сферата на управление на отпадъците, с 
акцент върху контролните функции  

1.4.1 Данни за организацията на дейността по управление на отпадъците и  
финансирането 

Управлението на отпадъците на местно ниво се осъществява чрез: 
- изпълнението на Общинската програмата за управление на отпадъците и  
- спазването на наредбите, приети от Общински съвет-Божурище, имащи отношение към 
управление на отпадъците. 

Изпълнението и координирането на дейностите се извършва от еколога на общинска 
администрация.   

Източниците за финансиране на управлението на отпадъците  са приходите от събраните 
такси битови отпадъци от притежателите на жилищни и нежилищните имоти.   
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: 
1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други; 
2. събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата 
или други инсталации и съоръжения за третирането им; 
3. 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; 
4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от 
населените места, предназначени за обществено ползване.) 
 
                        Таблица 1.12 

Година  Постъпления от 
такса смет /лв./ 
 

Разходи за 
сметосъбиране и 
сметоизвозване 
/лв./ 

Разходи за 
депониране на 
отпадъците /лв./ 

2012 560 796 415 000  120 000 
2013 769 604 470 000  155 212 
2014 714 215 419 600 166 400 

 
 

1.4.2 Организационна схема за управление на дейностите в общината 
 

Задълженията на кмета на община по отношение управление на отпадъците са 
разписани в Глава I на ЗУО, Раздел III Задължения на органите на местното самоуправление и 
местната администрация. 

Кметът на община е отговорен за: 
• осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци,  
• събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 

инсталации и съоръжения,  
• почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии 

от населените места, предназначени за обществено ползване,  
• избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 

битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения,  
• организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни 

отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата;  
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• разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за 
следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло;  

• организирането на разделно събиране на опасните и биоразградими битови отпадъци 
(чл.19). 

Изпълняват се в пълен обхват правомощията и отговорностите на кмета и общинска 
администрация съгласно законовите разпоредби за предходния период на общинската 
програма.  

Създадена е позиция общински експерт по опазване на околната среда, която се 
изпълнява от правоспособен и опитен общински служител. Впечатляващо е нивото на работа, 
предвид ограничените човешки ресурси и предоставения технически капацитет.  

 
Новите изисквания за постигане на цели за подготвени за рециклиране отпадъчни 

материали от битовите отпадъци ще изисква преразглеждане на създадената организация и 
ресурсна подкрепа. Препоръчва се увеличаване на звеното и  предостяването на лек 
автомобил и повече технически средства за работа, както и планиране на средства за 
предпроектни проучвания и проектиране.  

 
1.5 Анализ и информация за замърсени в миналото площадки за обезвреждане на 
отпадъците и осъществени мерки за тяхното възстановяване 
           Старите замърсявания с отпадъци са ползвани площадки с изменения в качеството на 
компонентите на околната среда /почва, повърхностни и подземни води, флора и фауна/ до 
степен, водеща до риск за човешкото здраве. На територията на община Божурище стари 
замърсявания са в резултат от: 

•  Локални /изоставени незаконни /неорганизирани сметища (струпване на всякакъв вид 
отпадъци, най-вече битови и строителни) около населените места; Образуват се периодично и 
своевременно се почистват. Една от причините за тяхното образуване е недостатъчната 
екокултура и отговорно отношение на недобросъвестни жители  от общината. 

• Замърсени непочистени и рекултивирани площадки на фирми, преустановили  своята 
дейност 

На територията на община Божурище такава площадка е старото общинско 
сметище,чиято експлоатация е прекратена през 2013 година. Временното общинско депо се 
намира в с.Хераково, местност „Кантон” и е с площ 30дка. За площадката е изготвен план за 
привеждане в съответствие, други съоръжения и инасталации / сегашна Наредба 
6/2013година/ за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, одобрен и приет с Решение Б-
09/2005г. на РИОСВ-София. Експлоатацията му е прекратена със заповед. Изготвен е 
инвестиционен проект в работна  фаза  за бъдещата му рекултивация и е задействана 
процедура в ПУДООС за финансиране на рекултивацията му.  
 

 Анализ на организационните схеми за управление на отпадъцитие, планиране, 
финансиране и определяне на цени и такси за услугите  

- Нормативно са въведени като икономически стимул отчисления, с цел да се намали 
количеството на депонираните отпадъци и да се насърчи тяхното рециклиране и 
оползотворяване (чл.64). 

Община Божурище определя отчисленията  в левове за един тон депонирани отпадъци и 
се превеждат от собственика на депото ежемесечно по банкова сметка за чужди средства на 
РИОСВ, на чиято територия се намира депото. Натрупаните средства се разходват за 
дейности по изграждане на нови съоръжения за третиране на битови и строителни отпадъци, 
осигуряващи изпълнение от общините на изискванията на закона и подзаконовите 
нормативни актове по прилагането му. Средствата могат да бъдат разходвани за 
извършването на последващи разходи, свързани с изградените съоръжения и инсталации за 
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оползотворяване на битови отпадъци. 
Въведени са и отчисления за бъдеща рекултивация на регионалното съоръжение за 

обезвреждане на отпадъци, които се включени в цената на депониране и се правят от 
собственика на депото.  Отчисленията по чл. 64, ал. 1, които се правят от обищна Божурище, 
са елементи от разходите по чл. 66, ал. 1, т. 3 от Закона за местните данъци и такси.  

Събраните до момента отчисления са в размер на 270 хил. Лева и могат да се използват, 
като източник за финансиране на изпълнението на плана за действие за програмния период, 
подробно описан в глава VI. 

 
1.6  АНАЛИЗ  НА  ИНФОРМИРАНЕТО  НА  ОБЩЕСТВЕНОСТТА  ПО  ВЪПРОСИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА  ОТПАДЪЦИТЕ 

Достъпът до информация, повишаването на създанието и културата на обществото, 
участието му при вземане на решения и привличането му като партньор в процеса на 
управление на отпадъците е ключов момент, предопределящ до голяма степен успешната 
реализация на програмата. 

Поддържа се редовна връзка със заинтересованите лица в общината към дейностите за 
управление на отпадъците:  

• Населението и производствените предприятия, генератори на отпадъци 
• Доставчиците на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, подготовка за 

рециклиране, обезвреждане на отпадъците. Общината участва неизменно и активно с позиция 
в заседанията на Регионалното сдружение за управление на отпадъците на регион 
Костинброд.  

• Провежда се периодична комуникация за компетентните органи по дейността – МОСВ, 
РИОСВ.  

Препоръчва се отделяне на бюджет за провеждане на общинската информационна- 
разяснителна политика за опазване на околната среда, в частност управлението на 
отпадъците. Възможните действия включват:  

• Системно информиране на общественоста чрез местните медии за всички предстоящи 
действия, програми и проекти, касаещи управлението на отпадъците. 

• Издаване и разпространение на информационни материали за популяризиране на 
предприетите действия. 

• Обучение на ученици, служители и членове на НПО. 
• Организиране на посещения на обекти, съоръжения и инсталации свързани с 

третирането на отпадъците от ученици, студенти и членове на младежки клубове. 
• Подготовка и разпространение на материали, насърчаващи минимизирането, 

рециклирането и оползотворяването на отпадъците и повторната употреба на опаковките. 
• Организиране на акции за пролетно и есенно почистване и озеленяване на районите в и 

около училищата и детските градини. 
• Провеждане на обществено обсъждане на програмата за управление на отпадъците 
• Създаване на обстановка на партньорство между бизнеса, обществеността и 

общинската администрация за по-ефективно решаване на проблемите 
• Подобряване на работата между общинската администрация и неправителствените 

организации в областта на управление на отпадъците. 
Повишаване на взаимодействието с медиите:  

• своевременно отразяване на кампаниите проведени с участие на обществеността; 
• своевременно отразяване на действията на общината по приоритетни проекти свързани 

с управлението на отпадъците. 
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1.6.1 АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ С 
ОТПАДЪЦИ 

Води се редовна регистрация и контрол на всички извършвани дейности по отпадъците в 
общината. С въвеждането в експлоатация на Регионалното депо – с.Богьовци, община 
Костинброд се получава на достоверна информация относно постъпващите за депониране 
битови отпадъци чрез претеглянето им с електронна везна. 
Наблюдава се компетентност и оперативност при осигуряване на информация за дейността. 
Предвид, зависимостта на това качество на информационна обезпеченост от субекта 
отговорен служител, се препоръчва по-голямо формализиране на информацията и включване 
на допълнителен служител в звеното.  
 
 

2. ПРОГНОЗИ 
 

2.1 ПРОГНОЗА ЗА  ГЕНЕРИРАНИТЕ  БИТОВИ  И СТРОИТЕЛНИ  ОТПАДЪЦИ  В  ОБЩИНА 
БОЖУРИЩЕ ЗА  ПРОГРАМНИЯ  ПЕРИОД 

Съгласно ЗУО община планира и осигурява управлението на битовите и строителни 
отпадъци, генерирани на нейната територия. Направена е прогноза за количеството и състава 
на битовите  отпадъци в община Божурище, както следва:  
    

Оценка на генерираните количества битови отпадъци на база на 
ориентировъчни диференцирани норми на натрупване на ТБО от 

отделните сгради с обществено предназначение, търговски, културни-
битови, училища и други  

 
Таблица 1.13 
   

         

    

Норми на 
натрупване на 

ТБО 

Об
ем
но  

Мяр-
ка 

Бр
ой 
в Год. 

№ О Б Е К Т И 

Сред
ногод
ишни 

Среднодне
вни 

те
гло   

об
щи
на-
та к-во 

    кг л кг л кг/м3   Бр т/г. 
                    

1 Болница - 1 легло 285 1,151 0.78 3.15 248 
легл
а 0 0.00 

2 Здравни пунктове 95 384 0.26 1.05 248 

слу-
жащ
и 15 1.43 

3 
Заведение за хранене и  
развлечение - 1 място 190 767 0.52 2.10 248 

мес
та 200 

38.0
0 

4 

Заведение за 
настаняване –  
1 място 95 384 0.26 1.05 248 

мес
та 10 0.95 

5 

Учебно заведение  - 1 
учащ  
и детски градини 57 230 0.16 0.63 248 

уче
ни 
ци 965 

55.0
1 

6 
Театри, кина,читалища 
 - 1 място 32 129 0.09 0.35 248 

Мес
та 150 4.80 
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7 
Учреждение, офиси  
- 1 служащ 95 384 0.26 1.05 248 

слу-
жащ
и 75 7.13 

8 

Търговски обект за 
хранителни стоки - 1 м2 
площ 570 2,301 1.56 6.30 217 м2 400 

228.
00 

9 

Търговски обект за 
промишлени стоки - 1 
м2 48 194 0.13 0.53 200 м2 200 9.60 

10 
Производствена 
дейност - 1 работник 95 384 0.26 1.05 248 

раб
о- 
тни
ци 

300
0 

285.
00 

11 Пазар - за 1 м2 площ 29 117 0.08 0.32 300 м2 
100
0 

29.0
0 

  
От почистване на улици 
и общ. Места 7.5             2.74 

12 Население в блокове 408 1,648 1.12 4.51 248 
бро
й 

322
4 

1315
.89 

13 
Население в града в 
къщи 408 1,648 1.12 4.51 248   

239
5 

977.
53 

14 
Население в селата в 
къщи вкл. вили 408 1,648 1.12 4.51 248 

бро
й 

300
6.1 

1226
.97 

 

Общо БО/година: 
 

 
        

  

4,18
2 

Забележка: В количествата от болници не влизат 
специфичните болнични отпадъци,  

   болнични отпадъци /инфектиран материал, отпадъци от 
хирургични отделения и др./, които се изгарят в 
инсинератори и др./, които се изгарят в инсинератори в 
самите здравни заведения 

   •  
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Направена е следната прогноза за състава на битовите отпадъци в община Божурище за 
програмния период 2015-2020 година.  
         
 Таблица 1.14 

ПРОГНОЗА НА СЪСТАВА НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ - 
съгласно проведените полеви изследвания 

Морфологиче
н състав Град Божурище Села в общината 

Общо битови отпадъци за 
цялата община 

  от блокове от къщи в града от къщи в селата     
Генерирано 
общо 
количество в 
тона/година   915   1,042   1,519   3,477 

  ср. % 
тона/год
. ср. % 

тона/год
. ср. % 

тона/год
. ср.% 

тона/год
. 

o  
Хранителни;  8.95% 81.90 10.02% 104.45 2.85% 43.30 6.60% 229.6 
o  Хартия и 
картон;  7.13% 65.23 4.94% 51.49 2.90% 44.12 4.63% 160.8 
o  
Пластмаса;  7.06% 64.63 6.02% 62.74 5.43% 82.52 6.04% 209.9 
o  Текстил;  3.10% 28.37 7.14% 74.42 1.02% 15.45 3.40% 118.2 
o  Гума;  0.41% 3.76 0.64% 6.65 0.06% 0.86 0.32% 11.3 
o  Кожа;  0.48% 4.39 0.00% 0.00 0.08% 1.15 0.16% 5.5 
o  Градински;  8.67% 79.40 6.68% 69.63 66.62% 1012.22 33.40% 1161.2 
o  Дървесни;  2.13% 19.53 0.67% 6.96 0.15% 2.28 0.83% 28.8 
o  Стъкло;  7.89% 72.20 7.09% 73.86 4.50% 68.35 6.17% 214.4 
o  Метали;  3.19% 29.23 2.88% 30.06 3.25% 49.32 3.12% 108.6 
o  Инертни- 
едри;  50.97% 466.55 53.91% 561.86 13.15% 199.81 35.33% 1228.2 
o  Опасни;  0.02% 0.16 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.2 
o  Други - 
неопределими.  0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.0 

Общо: 100.00% 915.34 100.00% 1042.13 
100.00

% 1519.35 100.00% 3476.8 
                  
Тегло на 
ситна 
фракция под 
40 мм 23.59% 215.93 23.59% 245.84 20.15% 306.11 22.09% 767.9 
Тегло на 
едра 
фракция над 
40 мм 76.41% 699.42 76.41% 796.29 79.85% 1213.25 77.91% 2709.0 

Общо: 
100.00

% 915.34 
100.00

% 1042.13   1519.35   3476.8 
Общо с 
нежилищнит
е генератори               4200.0 
влага- %               43.30% 
Годишно 
количество 
отпадък в 
сух т/год               2381.4 
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В количествено изражение изпълнението на нормативните Крайни цели 1,2 и 3  за 

битовите отпадъци изглежда както следва: 
 

Таблица 1.15 

Съдържащи се рециклируеми компоненти в 
отпадъка на общината към 2020 година ст/год т/год % 
Хартия и картон 50.08 88.33 2.54% 
Пластмаса 98.45 173.63 4.99% 
Стъкло 57.85 102.02 2.93% 
Метал 41.02 72.35 2.08% 

Общо съдържащи се рециклируеми компоненти 247.40 436.33 12.55% 
50% за изпълнение на целите  123.70 218.17   

Съдържащи се биоразградими компоненти ст/год т/год % 

Дървесни и градински отпадъци-Зелени отпадъци 845.97 1492.01 42.91% 
Хранителни отпадъци 480.44 847.34 24.37% 
Общо съдържащи се биоразградими компоненти 1326.416 2339.36 67.28% 
35% за изпълнение на целите 464.2455 818.78   
50% за изпълнение на целите 663.2079 1169.68   
Строителни и инертни отпадъци   т/год % 
Оценка на генерираните отпадъци   1000.00   

70% за изпълнение на целите   700.00   
Опасни отпадъци   -    

 
Направената прогноза за строителните отпадъци е базирана експертна оценка на :  

Отпадъците от ремонти на домакинствата – около 700 т/годишно.  
Отпадъците от ново строителство на предприятия в Индустриалната зона- около 660 
т/годишно. 

Необходимо е гъвкаво решение за приемането и управлението на отпадъците от 
дребните ремонти, пред че останалите инвеститори ще осигурят управлението им чрез 
съгласувани с общината Планове за управление на строителните отпадъци.  
 
 

2.2 ПРОГНОЗА ЗА ГЕНЕРИРАНИТЕ СПЕЦИФИЧНИ ПОТОЦИ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА 
БОЖУРИЩЕ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 
 

Съгласно ЗУО Община Божурище има отговорността да се информира за 
екологосъобразното управление на производствените и опасни отпадъци чрез различни 
форми на отчет, участие в съвместни проверки с  държавните контролни органи и изготвяне 
на становища, свързани с управлението им.  
 
 
2.2.1 Производствени отпадъци 

Прогнозира се генерация на около 600 тона производствени отпадъци, включително 
опасни. Преобладаващите кодове са : 
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Таблица 1.16 – кодове на генерираните производствени отпадъци в община Божурище 
Утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне 02 03 01 
Други моторни, смазочни и маслаза зъбни предавки 13 02 08* 
Хартиени и картонени опаковки 15 01 01 
Композитни/многослойни опаковки 15 01 05 
Текстилни опаковки 15 01 09 
Хартия и картон 20 01 01 
Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 20 01 21* 
Пластмаси 20 01 39 
Метали 20 01 40 
Битови отпадъци 20 03 01 
Съдържание на опасни вещества при производство на твърди лекарствени форми 07 05 13* 
Отпадъци от фармацефтични продукти не съдържащи опасни вещества 07 05 99 
Хартиени и картонени опаковки 15 01 01 
Пластмасови опаковки 15 01 02 
Опаковки съдържащи отпадъци от опасни вещества* 15 01 10* 
Абсорбенти, хепа филтри от производствена дейност 15 02 02 
Излязло от употреба оборудване съдържащо опасни компоненти 16 02 13* 

Излязло от употреба оборудване, несъдържащо опасни компоненти 16 02 14* 
 

Очаква се с разработването на Индустриален логистичен парк, да се увеличи дела на 
производствените отпадъци.  
2.2.2 Отпадъци от опаковки 

Предвид жилищното застрояване на община Божурище, се прогнозира съдържанието на 
опаковки в битовите отпадъци да не надвишава 10%. Прогнозното количество на отпадъците 
от опаковки, генерирани на територията на общината е 410 тона/средногодишно.  
2.2.3 Отпадъци от ИУМПС, НУБА, ИУЕЕЕ 

Няма данни за събрани от  лицензираните организации отпадъци от ИУМПС, НУБА и 
ИУЕЕЕ в община Божурище. Поради тази причина не е възможно да се направи количествена 
прогноза за следващия петгодишен период. Необходимо е да се предвиди гъвкаво решение за 
приемането и екологсъобразното по-нататъшно третиране на тези отпадъци.  
2.2.4 Болнични отпадъци 

Прогнозата за генерираните отпадъци е направена на база на отчетните данни. 
Предвижда се генерация на около 100 кг/месец болнични отпадъци.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1. 
 

1.1.Копие от попълнения годишен отчет по Наредбата за отчитане на дейностите за 
отпадъците за 2013 г.: 
 

ОБЩИНА  БОЖУРИЩЕ     СОФИЙСКА  ОБЛАСТ 

2227 Божурище, бул.”Европа”85.,   02/993 29-13, факс 02/993  31-04 

       УТВЪРДИЛ: 

        

       АСПАРУХ АСПАРУХОВ 

Кмет на община 

 

ОТЧЕТ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ 

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ 

/ 2013г.  

1. Проект за рекултивация на съществуващо общинско депо. 
 

Община Божурище има изтотвен „Работен проект за техническа и биологична 
рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на община Божурище“ съгласуван в МЗХ 
и РИОСВ-София. 

По реда на ПМС 209 с вх. № ДТБО-121492/29.06.2012 г.  в ПУДООС работния 
проект внесен за финансиране. 

С писмо с изх. № ДТБО 121492/07.01.2013 г. ПУДООС изпрати становище на 
дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите” с констатирани забележки към 
проектната документация. 

Проекта на стойност 901 230 лв. без ДДС или 1 081 476 лв. с ДДС. 
С Решение № 12- ПЕДНБО-04/26.11.2012г. на РИОСВ – София е прекратена 

експлоатацията на общинско депо за битови отпадъци. 
 Към настоящия момент няма становище от ПУДООС за одобрение на проекта за 

рекултивация на общинското депо. 
 
2. Подобряване чистотата в населените места. 

  
Услугите по сметосъбиране, сметоизвозване на територията на община Божурище се 

осъществява от „Любекс” ЕООД съгласно концесионен договор. 
 Контрол относно извършваните дейности от фирма „Любекс” ЕООД, както и 

недопускане на създаване на нерегламентирани замърсявания се осъществява от общински 
експерт в отдел „ЕПОС и МДТ”. 

Община Божурище със собствени средства закупи: 
- 30 броя контейнер тип „ Бобър” с обем 1100л. 
- 300 броя контейнер тип „ Метална кофа” с обем 110л. 

на стойност 30 000.00 лв 
 
Със Заповед № РД 349/28.10.2011г. на кмета на община Божурище  в зоната на 

сметосъбиране са включени всички населени места без с. Мала Раковица на територията на 
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общината. По настоящем броя на съдовете в населените места на община Божурище е както 
следва: 

• 85 бр. контейнери /4 куб.м/. 
• 115 бр.контейнери тип “Бобър” 
• 2 482 кофи тип „Мева”. 

 

Изразходваните средства от общинския бюджет за дейностите по сметосъбиране и 

сметоизвозване са 315 000 лв. 

Разходите за депониране на отпадъците са 60 000 лв. 

 

С цел осигуряване на здравословна селищна среда в община Божурище, са 

извършени ДДД дейности  на обща стойност –  2 195 лв.   

И през 2013г. Общинска администрация – Божурище продължи ползотворното си 

сътрудничество с фирма „ ЕКОПАК” АД в областта на разделното събиране на отпадъци от 

опаковки. Разположени са 35 контейнера тип „ Бобър” и  18 бр. контейнера тип „ Иглу”, които 

обслужват гр. Божурище. 

Съвместно с фирма “НУБА РЕЦИКЛИРАНЕ” АД са разположени  19 броя съдове за 

разделно събиране на излезли от употреба батерии на територията на община Божурище. 

 

 

Изготвил: 

Ст. експерт 

М. Георгиев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2 
 
1.2.Писмо- справка на ИАОС за наличните данни от община Божурище относно 
компонентите на околната среда, вкл. данни за генерирани отпадъци №08-00-11778 
/22.10.2014 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

2.Копие от вътрешните правила за работата на Регионално сдружение за управление на 
отпадъците на регион Костинброз 
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 Изготвил ПУО : Екип  на „Ларис Трейд“ ООД.  

 

                                                                    Ръководител екип: 

(инж.Живка Николова –експерт еколог) 

         

                                                                  Управител: 

    ( Георги Стефанов ) 
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