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I. Списък с използваните съкращения 

 

БО Битови отпадъци 

ЗООС Закон за опазване на околната среда 

ЗМДТ Закон за местните данъци и такси 

ЗУО Закон за управление на отпадъците 

ЗУТ Закон за устройството на територията 

ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда 

ИУЕЕО Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване  

ИУМПС Излезли от употреба моторни превозни средства  

ИУГ Излезли от употреба гуми 

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

МРО Масово разпространени отпадъци 

НУБА Негодни за употреба батерии и акумулатори 

НУАБА Негодни за употреба автомобилни батерии и акумулатори 

НПРБ Национална програма за развитие: България 2020 

НПУО Национален план за управление на отпадъците 2014–2020 г. 

НППОУ Национална програма за предотвратяване образуването на отпадъци 

ОО Опасни отпадъци 

ООп Организация по оползотворяване 

ОПОС Оперативна програма „Околна среда“ 

ОСР Отпадъците от строителство и разрушаване 

ОУП Общ устройствен план 

ОЧЦМ Отпадъци от черни и цветни метали 

ПИП Прединвестиционни проучвания 

ПО Производствени отпадъци 

ПРСР Програма за развитие на селските райони 

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадъчни води 

ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната 

среда 

ПУП Подробен устройствен план 

РДО Рамкова директива за отпадъците 

РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и води 

РОП Разширена отговорност на производителя 

РСО Разделно събиране на отпадъците 

РСУО Регионално сдружение за управление на отпадъците 
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РЦТНО Регионален център за третиране на неопасни отпадъци 

СО Строителни отпадъци 

СООРС Строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради 

ТБО Такса битови отпадъци 

УОЗ Устойчивите органичнизамърсители 
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II. Въведение 

1. Нормативно основание за разработване на програмата и времеви хоризонт 

Настоящата Програма за управление на отпадъците на Община Стамболово за периода 

2017-–2020 г. е изготвена на основание чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците 

(Обн. ДВ бр. 53 от 13 юли 2012 г.) и в съответствие със структурата, целите и 

предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (приет с Решение 

№831/22.12.2014 г. на МС) и Методическите указания за разработване на общински 

програми за управление на отпадъците, утвърдени със Заповед №РД-211/31.03.2015 г. на 

министъра на околната среда и водите. Тя се изготвя и във връзка със следните настъпили 

промени: 

 изтичане периода на действие на съществуващата Програма за управление на 

дейностите по отпадъци на Община Стамболово 2006–2010 г.; 

 промени в законодателството по управление на отпадъците – приет през м. декември 

2014 г. нов, четвърти, Национален план за управление на отпадъците 2014–2020 г., 

който заедно с 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. 

Основната цел на тази общинска програма за управление на отпадъците е да се 

постигне устойчиво управление на отпадъците на територията на община 

Стамболово и да се запази доброто състояние на останалите компоненти на 

околната среда. 

При разработване на програмата са взети предвид европейското и националното 

законодателство в областта на управление на отпадъците.  

В последните години Европейският съюз работи особено активно за прилагане на различни 

мерки за опазване на околната среда и ефективното управление на отпадъците. 

Европейската политика в областта на управление на отпадъците се основава на принципа на 

предпазните мерки, превантивните действия и отстраняване на замърсяването при 

източника, както и на принципа „замърсителят плаща“. Многогодишните програми за 

действие за околната среда определят рамката на бъдещите действия във всички сфери на 

секторната политика. Законодателството, регламентиращо изискванията към управлението 

на отпадъците, е условно разделено на европейско и национално, където националното 

законодателство в областта на управление на отпадъците, включва напълно европейските 

изисквания и регламенти. 

От европейското законодателство особено важно значение имаРамковата Директива 

2008/98/ЕО за отпадъците, която се прилага от 12 декември 2010 г. и въвежда нови 

разпоредби с цел стимулиране на дейностите, водещи до предотвратяване образуването на 

отпадъци и рециклирането като част от йерархията за управление на отпадъците, 

изясняването на ключови понятия, като дефинициите за отпадък, оползотворяване и 

обезвреждане, както и установяване на подходящи процедури, приложими за странични 

продукти и край на отпадъка. 

Други нормативни европейски документи са: 

../../../SVR2/Desktop/Upravlenie%20na%20otpadacite/Dogovor%20Programa%20otpadaci_St.doc#bookmark2
../../../SVR2/Desktop/Upravlenie%20na%20otpadacite/Dogovor%20Programa%20otpadaci_St.doc#bookmark6
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 Директива 2013/56/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. 

за изменение на Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 

относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори по отношение 

на пускането на пазара на преносими батерии и акумулатори, съдържащи кадмий и 

предназначени за използване в електрически инструменти без захранващ шнур, 

както и на клетъчни батерии с ниско живачно съдържание и за отмяна на Решение 

2009/603/ЕО на Комисията; 

 Директива 2013/28/ЕС на Комисията от 17 май 2013 г. за изменение на приложение II 

към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно 

излезлите от употреба превозни средства; 

 Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година 

относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО); 

 Директива 2011/97/ЕС на Съвета от 5 декември 2011 година за изменение на 

Директива 1999/31/ЕС по отношение на специфичните критерии за съхранение на 

метален живак, считан за отпадък; 

 Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 

година относно емисиите от промишлеността (комплекснопредотвратяване и контрол 

на замърсяването). 

Хранителните отпадъци в ЕС се оценяват на около 89 млн. тона, или 180 кг на човек 

годишно.  

Според приетия на 14.03.2017 г. проектозакон от Европейския парламент, делът на 

отпадъците за рециклиране трябва да се повиши до 70% през 2030 г. от 44% днес. 

Евродепутатите също искат делът на депонирането на боклука да се ограничи до 5% заради 

негативното му влияние върху околната среда. Хранителните отпадъци пък трябва да се 

намалят с 50%.  

Според статистиката за 2014 г. 44% от общинските отпадъци в ЕС се рециклират или 

компостират спрямо 31% през 2004 г. До 2020 г. страните от ЕС трябва да рециклират или 

компостират над 50% от отпадъците. 

До 2030 г. поне 70% от теглото на битовите отпадъци (тези от домакинствата и малките 

предприятия) трябва да бъдат рециклирани или подготвени за рециклиране (т.е. проверени, 

почистени или ремонтирани), казват евродепутатите. Европейската комисия предложи 65%.  

За опаковъчни материали като хартия и картон, пластмаса, стъкло, метал и дървесина 

евродепутатите предлагат делът на рециклиране да достигне 80% през 2030 г., с междинни 

цели за 2025 г. 

Предложението ограничава до 10% дела на депонирането на общинския боклук до 2030 г. 

Евродепутатите предлагат също този дял да се намали до 5%, въпреки удължаването на 

срока с 5 години, при определени условия за тези държави членки, които през 2013 г. са 

депонирали повече от 65% от общинските отпадъци.  

Основната законодателна рамка в областта на управление на отпадъците в България са 

Законът за опазване на околната среда (ЗООС) и Законът за управление на отпадъците 

(ЗУО), както и съответните им подзаконови нормативни актове. Съществуват и други закони 

и подзаконови нормативни актове, които оказват влияние върху управлението и развитието 

на отпадъците, като някои от тях са споменати в този раздел от Програмата. 

Законът за опазване на околна средае основният закон на екологичното законодателство, 

който урежда принципните общи постановки (ОВОС, интегрирано предотвратяване и 
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контрол на замърсяването, право на обществен достъп до екологична информация, 

икономически регулатори и др.) и специалните секторни изисквания към компонентите на 

околната среда (въздух, води, почви, отпадъци и др.). ЗООС съдържа основните принципи 

на съвременната европейска екологична политика. С този закон се уреждат обществените 

отношения, свързани с: опазване на околната среда за сегашните и бъдещи поколения и 

защитата на здравето на хората; съхраняване на биологичното разнообразие; опазването и 

ползването на компонентите на околната среда; контрол и управление на факторите, 

увреждащи околната среда; осъществяването на контрол върху състоянието на околната 

среда и източниците на замърсяване; предотвратяването и ограничаването на 

замърсяването; създаването и функционирането на Национална система за мониторинг на 

околната среда; стратегиите, програмите и плановете за опазване на околната среда; 

събирането и достъпа до информация за околната среда;икономическата организация на 

дейностите по опазване на околната среда; правата и задълженията на държавата, 

общините, юридическите и физически лица по опазване на околната среда.  

Законът за управление на отпадъцирегламентира общите изисквания за опазване на 

околната среда и човешкото здраве във връзка с образуването, съхранението, събирането, 

транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на отпадъци. Законът урежда 

екологосъобразното управление на отпадъците, като съвкупност от права и задължения, 

решения, действия и дейности, свързани с образуването и третирането им, както и формите 

на контрол върху тези дейности. Определят се изискванията към продуктите, които в 

процеса на тяхното производство или след крайната им употреба образуват опасни или 

масово разпространени отпадъци. Управлението на отпадъците се осъществява с цел да се 

предотврати, намали или ограничи вредното им въздействие върху човешкото здраве и 

околната среда. Законът се прилага за битовите, производствените, опасните и строителните 

отпадъци.  

ЗУО предоставя основание за въвеждане на количествени цели за оползотворяване на 

отпадъци, образувани след употребата на определени продукти. Разходите за крайното 

обезвреждане на тези отпадъци следва да бъдат поети от притежателите или от 

производителите на продуктите в съответствие изцяло с принципите „замърсителят плаща“ 

и „отговорността на производителите“. Това се осъществява чрез заплащане на продуктови 

такси за пускане на пазара на продукти, след употребата на които се образуват масово 

разпространени отпадъци, или чрез пряко изпълнение на задълженията за събиране и 

оползотворяване на отпадъците от производителите и вносителите на тези продукти. 

Законът определя и случаите, в които се изисква разрешение за дейности с отпадъци, 

компетентните органи,оторизирани да издават разрешенията, сроковете, процедурите  

условията за кандидатстване и вземане на решения. С цел намаляване тежестта на 

разрешителните режими, за лицата, извършващи дейности с неопасни отпадъци, е въведен 

регистрационен режим за дейностите с отпадъци. 

Направените промени в Закона за управление на отпадъците (ЗУО), отнасящи се до 

разрешения и регистрационни документи за дейности с отпадъци, както и за 

дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба 

моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване (ИУЕЕО), отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и 

отпадъци от опаковки, влизат в сила на 03.01.2017г. Промените са следните: 

 Изисква се притежаване на разрешение за извършване на дейности по разглобяване 

на употребявани автомобилни компоненти или на цели автомобили с цел 

получаване на части, детайли и вещества с последващото им съхранение и/или 

продажба (чл. 35, ал. 2, т. 3); 
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 Допуска се извършването на дейности с отпадъци от хартия и картон, 

пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки само на площадки, разположени на 

територии, за които съгласно устройствен план са допустими производствени 

и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и 

регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско 

предназначение (чл. 38). 

Дейностите с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки се 

привеждат в съответствие с новите изискванията в срок до 03.01.2019 г. 

Законът за местните данъци и такси регламентира механизма за финансиране на 

изпълнението на задълженията на общините по управлението на битовите отпадъци, 

възложени със Закона за управление на отпадъците. Въведена е такса битови отпадъци, 

която се заплаща за извършените услуги по събирането, извозването и обезвреждането в 

депа или други съоръжения за третиране на битовите отпадъци, както и за поддържането на 

чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Таксата се определя в 

годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет въз основа на 

одобрена план-сметка за всяка дейност (чл. 66 от ЗМДТ), свързана с:  

 Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци;  

 Събиране и транспортиране на битовите отпадъци до депата или други инсталации и 

съоръжения за обезвреждането им;  

 Почистване на улиците, площадите, алеите, парковите и другите територии от 

населените места, предназначени за обществено ползване;  

 Проектиране, строителство, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 

депата за битови и строителни отпадъци или други инсталации или съоръжения за 

обезвреждане на битови и строителни отпадъци. 

Законът за устройство на територията(ЗУТ)съдържат редица изисквания, които имат 

отношение към управлението на отпадъците. Всички изисквания на ЗУТ относно 

инвестиционното проучване и проектиране, изграждане и експлоатация на инвестиционни 

проекти, следва да бъдат спазвани при съоръженията и инсталациите за третиране на 

отпадъците. Застрояването на даден имот (и в частност на площадките за изграждане на 

съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци) се допуска само ако е предвидено с 

влязъл в сила подробен устройствен план и след промяна на предназначението на земята. В 

ЗУТ са регламентирани и условията за разполагане на съдовете за събиране на отпадъците в 

населените места. За тези обекти се издава разрешение за поставяне по ред, установен с 

наредба на Общинския съвет, а за държавни и общински имоти – и въз основа на схема, 

одобрена от главния архитект на общината. 

Законът за опазване на земеделските земицели опазване на земеделските земи чрез 

опазване от увреждане, възстановяване и подобряване на плодородието на тези земи. 

Законът забранява използването на органични утайки от промишлени и други води ибитови 

отпадъци за внасяне в земеделските земи без разрешение. Регламентира основните 

изисквания при рекултивация на нарушени терени, включително на депа за отпадъци. Редът 

за използване на хумуса, рекултивацията, подобряването на земите и приемането на 

рекултивираните площи се определят с наредба, издадена от министъра на околната среда, 

съгласувана с министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

С приемането на Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на 

отпадъците са създадени законодателни изисквания за приемането на голям брой 

подзаконови нормативни актове, регулиращи различните сектори по управление на 
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отпадъците, като: 

 Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (издадена от министъра 

на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн. ДВ,бр. 66 от 

08.08.2014 г.); 

 Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера 

на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (обн. ДВ, 

бр. 111 от 27.12.2013 г.); 

 Наредба за разделно събиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 275 от 06.12.2013 

г. (обн. ДВ, бр. 107 от 13.12.2013 г.); 

 Наредба за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г. (обн. 

ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г.); 

 Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали, приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г. (обн. ДВ, бр. 89 от 

13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.); 

 Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни 

отпадъци (приета с ПМС № 53 от 1999 г., обн. ДВ, бр.29/1999 г.); 

 Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн. ДВ, бр. 85/06.11.2012 г., изм. и 

доп. бр. 76/30.08.2013 г.); 

 Наредба № 3 за изискванията към инсталации, произвеждащи титанов диоксид (обн. 

ДВ, бр. 49/04.06.2013 г.); 

 Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на 

инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (обн. ДВ, 

бр. 36 от 2013 г.); 

 Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 

разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (издадена от министъра на 

околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, 

министъра на земеделието и горите и министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 

81 от 17.09.2004 г.); 

 Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на 

други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезврежданена отпадъци 

(Издадена от министъра на околната среда и водите, обн. ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., 

в сила от 13.09.2013 г.); 

 Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 

регистри (обн. ДВ, бр. 51от 20.06.2014 г.); 

 Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (приета с ПМС № 11 

от 15.01.2013 г., обн. ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г., в сила от 25.01.2013 г., изм. и доп. 

бр. 95 от 1.11.2013 г., в сила от 1.11.2013 г.); 

 Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на 

отпадъчни води чрез употребата им в земеделието, публикувано в Държавен 

вестник, брой 63, от дата 12 август 2016 г. С Наредбата се определят както редът и 

начинът за оползотворяване на утайките от пречиствателни станции и 

пречиствателни съоръжения за отпадъчни води чрез употребата им в земеделието, 
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така и изискванията, на които трябва да отговарят утайките, а също така и редът за 

отчитане;  

 Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори 

(приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.); 

 Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС № 352 

от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.); 

 Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (приета с 

ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн. ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 

г.); 

 Наредбаза определяне на редаиразмераза заплащаненапродуктоватакса (приета с 

ПМС № 76 от 12.04.2016 г., обн. ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г., в сила от16.06.2016 г.). 

С Наредбата се определят редът за заплащане и начинът за изчисляване на размера 

на продуктовата такса, която се заплаща при пускане на пазара на Р България на 

пластмасови торбички за пазаруване и на продукти, след употребата на които се 

образуват масово разпространени отпадъци, определени с наредбите по чл. 13, ал. 1 

от ЗУО; 

 Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (приета с ПМС № 

221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012 г.); 

 Постановление № 209 на МС от 20 август 2009 г. за осигуряване на финансиране за 

изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци, на 

регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и за 

закриването на общински депа за битови отпадъци (обн. ДВ, бр. 68 от 25.08.2009 г.); 

 Методически указания за разработване на общински програми за управление на 

отпадъците за периода 2015–2020 г., приети със заповед № РД-211/ 31.03.2015 г. на 

министъра на околната среда; 

 Методика за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци; 

 Заповед за определяне на метода за изчисляване на изпълнението на целите по чл.31, 

ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците за 2013 г. 

Рамкови национални документи, свързани с управлението на отпадъците 

Националната стратегия за околна среда (НСОС)определя рамката на планова, открита и 

предсказуема политика в областта на околната среда. Тя очертава цели и действия, насочени 

към опазването, възстановяването и възпроизводството на естествената околна среда, 

поддържането на разнообразието на живата природа, разумното използване на природните 

богатства и ресурсите на страната в контекста на устойчивото развитие.В този смисъл 

стратегията цели не само постигането на по-устойчива околна среда, но и по-добро качество 

на живот. 

Националният план за управление на отпадъците 2014–2020 г.цели да допринесе за 

устойчивото развитие на България чрез прилагане на интегрирана рамка за управление на 

отпадъците, която да доведе до намаляване на въздействията върху околната среда, 

причинени от образуваните отпадъци, подобряване на ефективността на използване на 

ресурсите, увеличаване отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите за 

управление на отпадъците. В Плана е включена първата за България Национална програма 

за предотвратяване образуването на отпадъци за периода 2014–2020 г. Заложени са мерки по 

изпълнение на: Програмата за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за 
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рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло; Програмата за 

биоразградимите отпадъци, в т.ч. за биоотпадъците; Програмата за рециклиране и 

оползотворяване за строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради; Програмата 

за рециклиране и оползотворяване на масово разпространените отпадъци, за подобряване на 

йерархията на управление на другите потоци отпадъци и намаляване на риска за околната 

среда от депата за битови отпадъци; Програмата за подобряване капацитета на 

институциите за управление на отпадъците, за подобряване качеството на информацията, 

подпомагаща вземането на информирани управленски решения, за подобряване 

информираността и участието на населението и бизнеса относно дейностите по управление 

на отпадъците. С Националния план се предвижда да бъдат изградени съоръжения за 

компостиране и анаеробно разграждане на биоразградими отпадъци, съоръжения за 

оползотворяване на битовите отпадъци с цел намаляване и предотвратяване на емисиите на 

парникови газове; депа, претоварни станции и съпътстваща инфраструктура към тях за 

депониране на остатъчните битови отпадъци в региони, които все още не са изградилиили 

не са в процес на изграждане на такива съоръжения. Планът предвижда още осигуряване на 

инвестиции за рекултивация на депа за битови отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания и са с прекратена експлоатация, и закупуване на съдове за 

разделно събиране и техника за транспортиране на биоотпадъците. 

Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на 

биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране (2010–2020г.) регламентира 

изискванията за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, 

предназначени за депониране. В него са предвидени мерки за намаляване на „зелени” 

битови отпадъци; намаляване на хартиени и картонени отпадъци; намаляване на 

биоразградимите битови отпадъци; третиране на разделно събрани биоразградимите битови 

отпадъци; създаване на пазар на компост; намаляване на биоразградимите фракции в 

смесените битови отпадъци; минимизиране на депонираните утайки. 

Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и 

разрушаване на територията на РБългария за периода 2011–2020г.– с него се  въвеждат 

икономически механизми за насърчаване на рециклирането на строителни отпадъци и 

законодателни механизми за осигуряване изпълнението на целите за рециклиране от страна 

на възложителите на строителство или разрушаване чрез процедурите за издаване на 

разрешение за строеж и разрешение за въвеждане в експлоатация на строителен обект. 

Актуализираният Национален план за действие по управление на устойчивите 

органичнизамърсители (УОЗ) в България – 2012–2020 г.включва последващи мерки и 

дейности за първите 12 устойчиви органични замърсители (УОЗ) и бъдещи такива за новите 

10 УОЗ, включени в СК.  

Оперативна Програма „Околна Среда 2014–2020 г.“очертава рамката и определя 

приоритетите за финансиране в областта на околната среда със средства от Кохезионния 

фонд на ЕС и Европейския фонд за регионално развитие през този програмен период. 

ОПОС 2014–2020 г. е насочена предимно към изпълнение на приоритета за устойчив растеж 

на стратегията „Европа 2020“ и по-специално на следните елементи от определението за 

устойчив растеж: Изграждане на по-конкурентоспособна ниско въглеродна икономика, в 

която ресурсите се използват по ефикасен и устойчив начин; Опазване на околната среда, 

намаляване на емисиите и предотвратяване на загубата на биоразнообразие; Възползване от 

водещата позиция на Европа в разработването на нови екологични технологии и 

производствени методи. 

Отчитайки идентифицираните нужди и възможностите за инвестиции, средствата по 

програмата са насочени в пет приоритетни оси: 

http://zdrasti.info/na-investicionno-predlojenie-za-izgrajdane-na-ploshadka-za-pre.html
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Приоритетна ос 1 „Води“ – За постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО, 

Директива 98/83/ЕО, Директива 2013/51/ЕВРАТОМ и Директива 2000/60/ЕО;  

Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ – За постигане на съответствие с йерархията при 

управлението на отпадъците, съгласно Директива 2008/98/ЕО и с целите, залегнали в 

националното законодателство: Мерки за подобряване управлението на битовите отпадъци 

в съответствие с Националния план за управление на отпадъците. 

Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“– За постигане на съответствие с 

Директива 92/43/ЕИО, Директива 2009/147/ЕО и Стратегия за биоразнообразието в ЕС 2020 

(Цел 1 и 2) ще се инвестира в: Мерки и дейности съгласно Националната приоритетна 

рамка за действие за мрежата Натура 2000. 

Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ – За 

изпълнение на ангажиментите на страната по изискванията на Директива 2007/60/ЕО; 

Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ – За изпълнение на 

националното законодателство, транспониращо изцяло Директива 2008/50/ЕО, относно 

качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа, както и с оглед принос 

към постигане целите на Гьотеборгския протокол към Конвенцията за трансгранично 

замърсяване на въздуха на далечни разстояния, ще се инвестират средства за: Преглед и 

анализ на общинските програми за КАВ; Подпомагане на компетентните органи при 

изготвянето/преработването, изпълнението и контрола на общинските програми и развитие 

и оптимизиране на системите за мониторинг на КАВ; Мерки за намаляване на количествата 

ФПЧ 1о и азотни оксиди от основните източници на замърсяване. 

Приоритетна ос 6 „Техническа помощ“ – Дейности, насочени към осигуряване на 

необходимата подкрепа за управлението и изпълнението на ОП, вкл. за „затваряне“ на 

програмен период 2007–2013 г. и на програмен период 2014–2020 г.  

При разработването на настоящата Програма за управление на отпадъците са отчетени 

всички европейски и национални стратегически и нормативни документи, както 

иОбщинския план за развитие на Община Стамболово 2014–2020 г. Отчетено е и 

обстоятелството, че Община Стамболово е член на Регионалното сдружение за управление 

на отпадъците на общините Харманли, Свиленград, Симеоновград, Маджарово, 

Тополовград, Любимец и Стамболово. Въз основа на това са определени целите и мерките 

за достигане на целите на програмата за периода 2017–2020 г. Програмата, съгласно чл. 52, 

ал. 3, т. 1 от Закона за управление на отпадъците е разработена за период, който покривав 

основната си част периода на действие на Националния план за управление на отпадъците 

2014–2020 г. 

Програмата за управление на отпадъците е един от основните документи при прилагане на 

политиките по околна среда на общинско ниво. В нея са посочени конкретните мерки, 

срокове, отговорници и източници на финансиране с оглед създаване и подпомагане 

осигуряването на оптимална екологична среда, чрез ефективното и ефикасно управление на 

отпадъците на територията на община Стамболово.  

Програмата се явява инструмент за прилагане на законодателството по 

управление на отпадъците и постигане на заложените цели на местно ниво с цел 

постигане на заложените цели на национално ниво и на ниво Европейски съюз. 

 

Програмата за управление на отпадъците е разработена съгласно приоритетите на 

Националната стратегия за околна среда, а управлението на отпадъците е свързано също 
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така с прилагането на следните фундаментални принципи: 

 Устойчиво развитие; 

 Предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве и околната среда; 

 Предимство на предотвратяването на замърсяването пред последващо отстраняване 

на вредите; 

 Участие на обществеността и прозрачност в процеса на вземане на решения в 

областта на околната среда; 

 Информиране на гражданите за състоянието на околната среда; 

 Замърсителят плаща за причинените вреди; 

 Възстановяване и подобряване качеството на околната среда в замърсените и 

увредени райони; 

 Достъп до правосъдие по въпроси, отнасящи се до околната среда и др. 

Програмата за управление на отпадъците на Община Стамболово обхваща всички дейности, 

които произтичат като задължение на органите на местното самоуправление и местната 

администрация и необходимите мерки за изпълнение на задълженията на кмета на 

общината съгласно Глава втора, раздел III на ЗУО, които са свързани с управлението на 

отпадъците. Тези дейности целят да се предотврати или намали вредното им въздействие 

върху човешкото здраве, чрез предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от 

образуването и управлението на отпадъците, както и чрез намаляване на цялостното 

въздействие от използването на ресурси и чрез повишаване ефективността на това 

използване. 

2. Подходи и принципи при разработване на програмата 

Програмата се явява инструмент за прилагане на действащото законодателство по 

управление на отпадъците и постигане на заложените цели на местно ниво с цел постигане 

на заложените целите на национално ниво и на ниво Европейски съюз. 

При определянето и приоритизирането на мерките, заложени в програмата, следва да се 

спазват основните принципи за управление на отпадъците,  залегнали в международните 

правни актове, по които Република България е страна, 

общатаевропейскаинационалнатаполитикавтазиобласт, кактоиосновнитепринципи, 

накоитосеосноваваНационалнатапрограмазауправлениенадейноститепоотпадъците:  

Принципът на предпазните меркипредставлява инструмент за управление на риска, който 

може да се прилага, когато съществува научна несигурност във връзка с предполагаем риск 

за човешкото здраве или околната среда, произтичащ от определено действие или политика.   

Принципът за устойчиво развитие.С реализирането на програмата общината се стреми 

към по-добро качество на живот за обществото чрез ограничаване на отпадъците, 

предотвратяване на замърсяването и недопускане на нерегламентирани сметища, 

максимално опазване на природа и природните ресурси.Устойчивото управление на 

отпадъците означава свеждане на употребата на естествени ресурси до минимум, 

увеличаване на дейностите по предотвратяване образуването, обезвреждането и 

рециклирането на отпадъците и осъществяване на третирането и депонирането на 

отпадъците с минимално въздействие върху околната среда, което да запазва доколкото е 

възможно природните ресурси и да съхранява околната среда за бъдещите поколения. 
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Принципът за предимство на предотвратяванетона замърсяване пред последващо 

отстраняване на вредите, причинени от него. Така нареченият принцип на превантивността, 

съгласно който задължените лица следва да насочат усилията си и да предприемат действия, 

насочени към предотвратяване на възможните замърсявания, които са приоритетни пред 

възможността за последващо отстраняване на вече причинените вреди.  

Йерархията на управлението на отпадъците е определена в рамковата директива за 

отпадъци, транспонирана в националното законодателство със ЗООС, ЗУО и подзаконовата 

нормативна рамка. Управлението на отпадъците следва да се извършва чрез предприемане 

на мерки за насърчаване на вариантите, които да обезпечават най-благоприятните решения 

и мерки за управление на отпадъците, като се следва следната последователност:  

 предотвратяване образуването на отпадъци;  

 подготовка за повторна употреба;  

 рециклиране;  

 друго оползотворяване (например за получаване на енергия);  

 обезвреждане, като се вземат предвид общите принципи за опазване на околната 

среда като предпазни мерки и устойчивост, техническата осъществимост и 

икономическата приложимост, опазването на ресурсите, както и цялостното 

въздействие върху околната среда, човешкото здраве, икономиката и обществото. 

Принципът „замърсителят плаща“– при установяване на причинени вреди се прилага 

принципът„замърсителя плаща“. Всички необходими разходи по превенцията и 

отстраняване на причинените вреди трябва да бъдат поети от отговорните за това лица.  

Обединяват се установените и в международната практика тясно взаимосвързани помежду 

си принципи на „споделена отговорност“ и „замърсителят плаща“. Принципът за пълната 

отговорност предполага и заплащане на глоби в случаите на неизпълнение или нарушение 

на регламентираните с нормативните актове задължения. 

Принципът за участие на общественосттапредставлява въвличане на обществеността при 

вземането на управленски решения и изпълнението на тези решения. Гражданите имат 

отношение към проблематиката на отпадъците като постоянни причинители на отпадъци и 

като субект на вредното им въздействие. Прилагането на този принцип на общинско ниво 

осигурява партньорство между държавните институции и местните власти от една страна и 

обществеността от друга при вземане и реализация на решения по проблемите на 

отпадъците. 

Участието на обществеността се определя като даване възможност на хората да въздействат 

върху резултатите от плановете ицелия процес по опазване на околната среда, което се явява 

инструмент за подобряване вземането на решения, за създаване информираност за 

екологични въпроси и за повишаване възприемането и сътрудничеството за конкретния 

план/дейност/мярка. Участието на обществеността се препоръчва при всеки етап от процеса 

на управление и опазване на околната среда. 

Вземането на правилни решения и осъществяването на мерките, заложени в общинската 

програма, ще се постигнат при оптимален баланс на интересите на различните участници в 

управлението на отпадъците. Ще се поддържа непрекъснат диалог с участниците в 

дейностите по управление на отпадъците и организирането на кампании за повишаване на 

общественото разбиране и съзнание.   

Принципът за информираност за състоянието на околната средаводи до това, 

чевниманието към екологичните проблеми нараства с всяка изминала година. Наблюдава се 
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тенденция правителствата да преразглеждат политиките си относно мерките за опазване на 

околната среда и ограничаване вредните влияния върху нея. Принципът се основава на 

необходимостта от информираност на населението за проблемите на околната среда, с цел 

природосъобразен и екологоориентиран начин на живот. 

Принципът за възстановяване и подобряване на качеството на околната среда 

взамърсените и увредените райониозначава отговорните лица да предприемат действия, 

насочени към подобряване на увредени и замърсени райони чрез отстраняване на 

констатираните замърсявания и възстановяване на първоначалната среда. 

Принципът за интегриране на политиката по опазване на околната среда в секторните 

и регионалните политики за развитие на икономиката иобществените 

отношенияпредполагасъздаването на благоприятни условия и окуражаването на граждани 

и предприятия да интегрират екологичните и социални съображения във всичките им 

дейности. Провеждането на политиките за устойчиво развитие ще създадат печеливши 

обстоятелства, благоприятни за икономиката, заетостта и околната среда. Необходимо е 

интегриране на стратегия за устойчиво развитие в политиките за секторите, причиняващи 

най-големи вреди на околната среда. 

Принципът на близостизисква инсталациите за третиране да са разположени възможно 

най-близо до източника на отпадъците, отчитайки аспектите, свързани с околната среда, 

здравето на населението и технологиите, което също включва и финансовите разчети за 

реализацията на тези дейности. Генерирането на отпадъци също трябва да се вземе под 

внимание за депонирането им, както и тяхната близост. 

Отговорност на производителяпредполага, че производителят на продукта, чрез 

възприетите решения за дизайна и състав на съответното изделие, има доминираща роля, 

която до голяма степен определя потенциала за образуване на отпадъците и 

характеристиките на последващото им третиране. В тази връзка е необходимо 

производителите на продукти да поемат отговорност за: предотвратяване и намаляване на 

отпадъци, образувани при производството на техните продукти; проектиране и разработване 

на продукти, които подлежат на рециклиране и не съдържат материали, 

представляващириск за околната среда; развиване на пазари за повторната употреба и 

рециклирането на отпадъците, образувани след крайната употреба на пусканите на пазара 

стоки.  

Интегрираното управление на отпадъцитеизисква вземане на решения и прилагане на 

ясно определени количествени цели в рамките на една система, състояща се от законови, 

технически, организационни и икономически мерки, идентифицирани източници на 

ресурси и определени отговорности за всички участници, изпълняващи тези цели. 

Интегрираното управление съчетава всички останали принципи на политиката по 

управление на отпадъци, като гарантира взаимодействие и оптимално съчетаване на 

различните методи и подходи, целящи достигане на икономическо и екологоефективно 

управление на отпадъците. 

Опазване на ресурситее основен принцип, на основата на който са разработени няколко от 

наложените по-горе принципи. Принципът придобива голяма значимост с нарастване на 

важността на проблема с климатичните промени, а също и увеличаването на стойността на 

ресурсите. Шестата програма за действие за околната среда също определя виждането за 

съвместяването на ресурсите, продуктите и политиките за отпадъци. 

Принципът за йерархия при управлението за отпадъците се използва като водещ при 

управлението на отпадъците. Известно е, че силно замърсените отпадъци не биха 

могли да се рециклират или биха могли да се рециклират, но само след отделяне на 
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голямо количество ресурси, които не биха могли да оправдаят ползите за околната 

среда. 

Основната цел за бъдещото управление на отпадъците е постигане на най-добър 

цялостен резултат за околната среда. Постигането на тази цел изисква продължителни 

проучвания и събиране на данни, които не съществуват до момента на разработване на 

програмата.  

 

 

При разработване на програмата бе анализирано подробно съществуващото 

състояние по управление на отпадъците на територията на община Стамболово, 

на база на направения анализ са идентифицирани проблемите и са формулирани 

целите на програмата. Представени са всички регистрирани на територията 

потоци от отпадъци, тяхното генериране, третиране и транспортиране. 

Съществуващата система за управление на отпадъците е описана подробно и 

коректно. Направена е прогноза относно очакваните потоци отпадъци в бъдеще, 

както и за свързаните с това потребности от въвеждането на нови системи за 

събиране и инсталации за подготовка за третиране, оползотворяване и 

депониране. Направено е и описание на местните политики за управление на 

отпадъците, като се акцентира върху конкретните потоци отпадъци  и тяхното 

отстраняване. Разработени са съответни подпрограми и план за действие, в 

който са посочени необходимите мерки, отговорните институции и 

необходимите финансови средства за обезпечаване изпълнението на програмата.  

 

 

Предварителна подготовка на програмата: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема №1 

Направен е и преглед на организацията за управление на отпадъците, дадени са 

препоръки за бъдещата организация, информационното обезпечаване и провеждането 

на осведомителните кампании и предоставянето на информация. Програмата е 

Анализ на 

оценките на 

съществуващата 

ситуация за 

анализите и 

прогнозите 

 

Събиране на 

информация за 

анализите и 

прогнозите 

Информиране на 

обществеността 

Идентифициране 

на 

заинтересованите 

страни и 

изготвяне на схема 

за консултации 
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оформена и структурирана съгласно методическите указания за нейното  

разработване. 

Програмата е разработена от външни консултанти съвместно с компетентните 

служители в Община Стамболово, като е взето предвид и мнението на 

заинтересованите страни, което е отразено чрез участието им в проведената фокус 

група.   

С цел информиране и консултиране със заинтересованите лица, проектът на програмата 

беше публикуван на интернет страницата на общината с цел запознаване, събиране на 

мнения и препоръки. Подходът за разработване на програмата е съобразен и с изискването 

този документ да е достъпен за разбиране от страна на широката общественост. 

Преди приемането й от ОбС –Стамболово, програмата премина през процедура за 

извършване на преценка на необходимостта от екологична оценка и оценка на 

съвместимост съгласно изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми. Консултации с обществеността 

бяха проведени и в рамките на процедурата за екологична оценка на програмата, в 

съответствие с изискванията на ЗООС.  

Програмата е приета с Решение № …. от … 2017 г.   на Общински съвет – Стамболово и с 

цел осигуряване на обществен достъп и в съответствие с изискванията на чл. 52, ал. 7 от 

ЗУО, след приемането й програмата е публикувана на интернет страницата на общината. 

Програмата за управление на отпадъците е отворен документ и може да бъде 

актуализирана вследствие на настъпили промени в приоритетите на общината, в 

националното законодателство и/или други фактори със стратегическо или местно 

значение. 
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III. Географска, демографска и социално-икономическа 

характеристика на община Стамболово 

1. Географска характеристика 

Община Стамболово се намира в област Хасково, която е разположена в Южна България, 

недалеч от границите с Република Турция и Република Гърция, което определя и ключовото 

й географско положение. През територията на област Хасково минава най-бързият и пряк 

път, свързващ Западна и Централна Европа с Истанбул и Северна Европа със 

Средиземноморието. 

 

Община Стамболово се намира южно от гр. Хасково и е разположена в североизточната 

част на Източните Родопи. Територията на общината се простира от Хасковската равнина до 

р. Арда и отстои на 22 км от град Хасково и на 55 от град Кърджали.  

Община Стамболово е гранична община между област Хасково и област Кърджали и има 

площ от 277 кв. км. На юг, чрез р. Арда граничи с община Крумовград, на изток – с община 

Маджарово, на север – с общините Хасково и Харманли, а на запад – с община Кърджали.   

Близо до община Стамболово преминават общоевропейските транспортни коридори 

(ОЕТК) № 4, № 9 и № 10, които създават добра предпоставка за развитие на бизнес и 

туризъм. 

Особено важни за развитието на територията е първокласният път Русе – В. Търново – Ст. 

Загора – Хасково – Кърджали – Маказа. Пътят е една от най-важните транспортни връзки, 

пресичащи България в направление север – юг и част от трасето на Общоевропейски 

транспортен коридор (ОЕТК) № 9. С отварянето през 2013 г. на Граничен контролно-

пропускателен пункт (ГКПП) Маказа се обособява директна връзка, свързваща р. Дунав 

(канала Рейн – Майн – Дунав) – транспортен коридор № 7 с Бяло море (пристанище 

Александруполис). Това дава възможност за увеличаване на трансграничните контакти и 

всички произтичащи от тях възможности (търговия, трудов пазар, инвестиции и т.н.).  

Общинската пътна мрежа се състои от третокласни четвъртокласни пътища с обща дължина 

над 150,4 км. 

../../../SVR2/Desktop/Upravlenie%20na%20otpadacite/Dogovor%20Programa%20otpadaci_St.doc#bookmark4
../../../SVR2/Desktop/Upravlenie%20na%20otpadacite/Dogovor%20Programa%20otpadaci_St.doc#bookmark4
http://bg.wikipedia.org/wiki/Турция
http://bg.wikipedia.org/wiki/Гърция
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Община Стамболово се състои от 26 населени места с общо население от 5 805 жители 

(31.12.16 г., НСИ).  

 

2. Релеф 

Релефът на общината е пресечен, полупланински. На югозапад обширна територия от 

областта е заета от ниските разклонения на Източните Родопи, чиито пространства са 

покрити с бедни скелетни почви и са обезлесени. Родопският масив е изграден от 

метаморфни скали, които в по-голямата си част са дълбоко потънали и покрити с 

палеогенски варовици, пясъчници и конгломерати или със смесен материал от подводни 

вулкански ерупции – туфи, андезити и риолити, които се характеризират с интензивно 

протичащи ерозионни процеси.  

Орографските условия, съчетани с характерните за тях почви, предопределят ограничения  

видов състав на селскостопанските култури. Специфичният характер на релефа в отделните 

части на района и неговото съчетание с другите компоненти на природната среда (климат, 

води, почви) оказват силно влияние върху мащабите на развитието и насоките за 

формирането на отрасловата и териториална структура на селското стопанство, неговата 

производствена специализация и комплексното му развитие. 

Разнообразието на релефа се активизира от ерозията на реките, която формира съвременния 

лабиринт от ридове и сложна долинна мрежа.  

Теренът на общината се прорязва от средното течение на река Арда, заедно с нейните 

http://bg.wikipedia.org/wiki/НСИ
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притоци. 

3. Климат 

В климатично отношение община Стамболово попада в Южнобългарската климатична 

област и по-точно в Източно-родопския климатичен район, който е повлиян от топлото 

Средиземноморско влияние.  

Климатът на територията е континентално-средиземноморски, обусловен от характера на 

атмосферния пренос и трансформацията на въздушните маси върху повърхнината на 

релефа.   

Зимата е сравнително мека. Минималните температури през зимните месеци са 

сравнително високи. Лятото е слънчево и горещо, като максималните температури достигат 

до 40 градуса. Средната зимна температура е около 0 градуса по Целзий, а през лятото – 24 

градуса. Средната годишна температура се движи в границите 11–13 градуса. Годишната 

температурна сума е около 4 000 градуса. През есенно-зимния период под влияние на 

средиземноморските циклони падат едни от най-големите валежи. Наблюдават се два 

максимума: зимен – ноември, декември, януари; пролетен – май, юни, юли и един минимум 

– август, септември. Поради южното положение на областта голяма част от зимните валежи 

падат във вид на дъжд или дъжд и сняг.  

Топлинният потенциал на района с неговата териториална диференциация дава отражение 

върху видовата структура на отглежданите култури, между които има и силно топлолюбиви 

– тютюн, грозде и др. Главният валежен максимум е различен за отделните части: по 

поречието на река Арда той е декемврийски. Тогава падат 11–13% от валежите.  

Главният валежен минимум е през летните месеци – от юни до август, което е показателен 

факт, че през вегетационния период се наблюдават значителни, продължителни засушавания. 

Сезонното и териториално разпределение на валежите, съпоставено с изискванията на 

отделните селскостопански култури, индикира необходимостта от повсеместно изкуствено 

напояване в равнинните  части на общината. 

Климатичният потенциал като цяло благоприятства развитието на различни стопански 

отрасли. В съчетание с другите природни условия и ресурси – релеф, почви, води, флора и 

фауна, климатът оказва съществено влияние върху селскостопанската специализация и 

профилираност на отделните части на общината. 

4. Геоложка и хидрогеоложка характеристика 

Геоложкият строеж на релефа се характеризира с голямо разнообразие от скални комплекси 

и геоложки структури. Голям дял от територията е покрит с вулканогенно-седиментни скали 

от палеогенския комплекс, съставени от риолити, андезити, туфи и туфити, смесени с 

различни морски седименти. На територията са разкрити метаморфни скали представени от 

гнайси, амфиболити, слюдени шисти и др. По долината на река Арда са образувани ивици 

от алувиални наслаги, съставени предимно от пясъци и чакъли с кватернерна възраст. 

Районът на Стамболово е повлиян от добива на инертни материали, като на някои места се 

виждат изкуствени сипеи от инертни материали, изтичащи води и различни съоръжения, 

обслужващи добива на тези материали. Това до голяма степен замърсява околната среда и 

променя ландшафта. 
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Таблица №1. Концесии за добив на подземни богатства                                                                                                                                     

(подземни богатства по чл. 2, ал. 1 от Закона за подземните богатства) 

Конце-

сионер 

Находи

ще 
Община 

Група 

подземно 

богатство 

Вид на 

подземно

то 

богатство 

Срок 

на 

кон-

це-

сията 

Дата на 

подписан

е на 

концесио

н-ния 

договор 

Дата на 

влизане в 

сила на 

концесион

-ния 

договор 

Решение 

на  

Министер-

ски   

/Общинск

и съвет №  

Гравелита 

ООД, гр. 

София 

Оврага, 

у-к 

"Север" 

и у-к 

"Юг" 

Стамбо-

лово 

Индустр. 

минерали 

Вулканск

и 

туфизити 

"олигоми

кт" 

35 г. 
23.12.2011 

г. 

23.12.2011 

г. 

694/ 

17.11.2011 

г. 

Гравелита 

ООД, гр. 

София 

Пчелари, 

у-к 

"Запад" и 

у-к 

"Изток" 

Стамбо-

лово 

Индустр. 

минерали 

Органоге

нен 

варовик 

35 г. 
10.10.2008 

г. 

10.10.2008 

г. 

589/ 

10.09.2008 

г. 

Гравелита

ООД, гр. 

София 

Ралица 
Стамбо-

лово 

Индустр. 

минерали 

Бентонит

ов глини 
35 г. 

22.08.2003 

г. 

22.08.2003 

г. 

482/ 

10.07.2003 

г. 

Гравелита 

ООД, гр. 

София 

Керемид-

ките - у-к 

І 

Стамбо-

лово 

Индустр. 

минерали 

Кварц-

фелдшпа-

тови 

глинести 

пясъчници 

35 г. 
27.12.2002 

г. 

27.12.2002 

г. 

716/ 

06.11.2002 

г. 

Ведена 

ООД, гр. 

Разград 

Куза 
Стамбо-

лово 

Индустр. 

минерали 

Олигоми

кти 
30 г. 

11.09.2002 

г. 

11.09.2002 

г. 

703/ 

25.10.2001 

г. 

Геонет  

ЕООД, гр. 

София 

Билкета 

Стамбол

ово, 

Харманл

и 

Индустр. 

минерали 

Кварц-

фелдш.пя

съци 

35 г. 
30.05.2002 

г. 

30.05.2002 

г. 

207/ 

12.04.2002 

г. 

Артескос 

АД, гр. 

Димитров-

град 

Долно 

Черкови

ще 

Стамбоо

во 

Строит. 

материал

и 

Пясъци и 

чакъли 
15 г. 

04.05.2001 

г. 

04.05.2001 

г. 

208/ 

04.04.2001 

г. 

5. Води и водни басейни 

Законът за водите урежда собствеността и управлението на водите на територията на 

Република България като общонационален неделим природен ресурс и собствеността на 

водностопанските системи и съоръжения. 

Съгласно Закон за водите, води на територията на страната са: 

 1.  повърхностните води и водите на устията на реките; 
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 2.  подземните, включително минералните води. 

Политиката, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и 

модернизация на водностопански системи и съоръжения – общинска собственост, се 

осъществява от Кмета на общината. 

Водните ресурси на територията са значителни и се формират от подземни и повърхностни 

водоизточници, които се захранват от валежите. Главна водна артерия е р. Арда, която е най-

голямата родопска река и един от най-големите притоци на р. Марица. Тя и всичките й 

притоци се характеризират с голяма поройност, дължаща се на съчетанието от 

континенталното и средиземноморското климатично влияние. 

На територията на община Стамболово има общо 243 водоема, от които 80 язовира с по-

значима вместимост  и 163 земно насипни баражи. Голяма част от тях са предназначени за 

напояване, a някои от тях и за  риболов и отдих. По-големите от тях са:  

 яз. Токмакли, с обща площ 238,936 дка, като площ от 97,611 дка, находящ се в м. 

„Токмакли“ в землището на с. Стамболово, е общинска, а другата, с площ от 

142,325 дка, находяща се в м. „Керезлика“ в землището на с. Кладенец, е 

държавна; двата язовира, находящи се в различни землища, правят един язовир; 

 Язовир с площ от 104,552 дка, находящ се в м. „Юмрук ая“, в землището на с. 

Стамболово; 

 Язовир с площ от 111,284 дка, находящ се в м. „Камилките“, в землището на с. 

Стамболово; 

 яз. Балкан, с площ 138,012 дка, намиращ се в местността „Котлу дере“, в землището 

на с. Царева поляна; 

 яз. Дружба, с обща площ от 129,237 дка, като площ от 64,779 дка, находящ се в м. 

„Корията“ в землището на с. Царева поляна, а другата площ от 64,779 дка, 

находяща се в м. „Камилките“ в землището на с. Стамболово. Двата язовира, 

намиращи се в землищата на две съседни села  са обединени и правят един 

язовир; 

 Язовир с площ от 58,171 дка, находящ се в м. „Бостан дере“ в землището на с. Долно 

Ботево; 

 Язовир с площ от  85,390 дка,  находящ се в м. „Землище на с. Зимовина“, в 

землището на с. Зимовина; 

 Язовир с площ от 158,607 дка,  находящ се в м. „Кушево“ в землището на с. Жълти 

бряг; 

 Язовир с площ от 95,226 дка, находящ се в м. „Орта олу“, в землището на  с.Тънково. 

Язовирите се стопанисват от общината. Малките водоеми се използват за селскостопански 

нужди.  

Големият брой водоеми създават предпоставка за поливно земеделие, но за съжаление 

липсва поливна техника. 

Река Арда е най-големият десен приток на р. Марица и най-голямата родопска река. Извира 

от Ардински връх в Родопите и се влива в река Марица извън територията на страната. 

Дължината на реката в границите на България е 241,3 км. Площта на водосборната й област 

до границата възлиза на 5273 км2. В Арда се вливат към 25 притока, по-важни от които са: 

Върбица, с площ на водосборната област 1203 км2 и дължина от 98 км, Крумовица – площ 
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671 км2, дълга 58 км и др. 

Поречието на река Арда с нейните местообитания са от особено значение за 

опазването на биоразнообразието на Източните Родопи. Многобройните местни 

растителни и животински видове, имащи консервационна значимост, са свързани с 

поречието на реката, с нейните притоци и влажните зони, които те образуват. 

Реките, с техните речни корита, образуват естествени коридори за пасивното 

придвижване на видовете и играят основна роля за тяхното оцеляване. Притоците на 

река Арда на територията на община Стамболово са сравнително малки. По 

известните са: Боюк дере и Ат Изи. 

Независимо от сравнително ниската надморска височина, поречие Арда има най-висок 

отточен модул от всички български поречия – 14 л/сек/км2. Водосборът на реката е силно 

подложен на средиземноморското влияние. Единствен в страната той е разположен изцяло 

успоредно на бреговата беломорска ивица, на разстояние 40–60 км от нея. На това се дължи 

и разпределението на пълноводията по сезони (главно през зимните месеци), както и 

големите размери на високите вълни като резултат от снеготопене и зимни дъждове. 

Въпреки ясно изразения си планински характер, реката има малък среден наклон – 5,8%, но 

сравнително голям коефициент на извитост – 1,9. Свидетелство за това са изключително 

красивите завои (меандри), криволичещи сред огромни скални масиви и куполи в средното 

течение на реката. Източните Родопи, през които преминава реката, представляват силно 

разчленена и разнообразна, сравнително ниска планинска земя. Това създава предпоставки 

за формиране на доста долинни разширения във форма на котловини. В община Стамболово 

те са главно в района на с. Долно Черковище. 

Язовир „Студен кладенец” е един от важните природни обекти на общината, макар да 

влиза частично в нейните предели. Той е изграден на река Арда и е вторият от трите язовира 

от каскадата „Арда“, който предлага прекрасни условия за почивка и наблюдение на 

биоразнообразието.  

„Студен кладенец” е третият по големина язовир в България след язовир „Мандра” и язовир 

„Искър” с общ обем 489 млн.куб.м. и залята площ 25,6 кв.км. Стената на язовира е уникална 

и е с височина 687,5 метра в най-високата си част, а дължината й е 338 метра. В основата си 

стената е широка 61 метра, а в короната – 8 метра. Построена е върху десния скат на реката 

и на водохранилището с обем 489 млн. м3, което се простира общо на 29 км нагоре по 

течението. 

Главно предназначение на хидровъзела е регулирането на големия и силно вариращ сезонен 

отток на р. Арда, както и за напояване и производство на електроенергия чрез ВЕЦ, който 

има 5+1 турбини „Франсис“ с обща мощност 85 MW. За ВЕЦ „Студен кладенец“ е издадено 

разрешително 1124 от 13.08.2008 г. на МОСВ, изменяно с решение 122/07.07.2008, 

98/11.05.2009 г. 91/23.04.2013 г., с титуляр „Национална електрическа компания“ ЕАД, с 

място на водовземане – водовземна кула с координати, както следва: N 41˚37'06" и E 

25˚38'22". 

Освен за това, езерото на язовир „Студен кладенец” се използва за рибовъдство и водни 

спортове (гребане, водни колела и др.). 

6. Почви 

По поречието на р. Арда се намират най-плодородните земеделски земи. Делът на 

обработваемата земя представлява 67,2% от общата територия на общината.  

Почвите на община Стамболово са канелени горски, повечето дълбоко ерозирали. Срещат 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%28%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80_%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%8A%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80_%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%8A%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%95%D0%A6
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8A%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B5


26 

 

се и черноземни смолници. Характерни за региона са и така наречените скелетни почви, 

образувани от рушенето на риолитите. Те създават специфичен микроклимат, обуславящ 

разнообразна и интересна флора. 

Общо на територията преобладават почви с добри през средно продуктивни възможности 

до лоши и непригодниза земеделско ползване площи.  

Кариерите за добив на инертни материали, които представихме по-горе са сериозен 

замърсител на почвите и освен това нарушават териториите.   

В общината има и свлачища, чието местоположение и площи са отразени в следващата 

таблица.   

 

Табл. № 2.Свлачища в община Стамболово 

 

Местонахождение на 

свлачището 

Площ Предприети 

мерки за 

защита 

с. Лясковец, „Бунарджика“ 25 дка няма 

с. Долно Черковище, „До село“ 100 дка няма 

с. Воденци, „Домбелек“ 20 дка няма 

Източник: Община Стамболово 

На територията на община Стамболово се пресичат две фитогеографски зони – 

средноевропейската и средиземноморската, както и две зоогеографски зони – северната 

и средиземноморската. Тези условия са причина за изключително голямото 

разнообразие на редки растителни видове в областта – често се срещат находища на 

силивряк, тракийски клин, родопска горска майка, дървовидна сина хвойна, джел, 

пърнар, вечнозелен тракийски дъб, вековен бял бор, вековен зимен дъб. Сред 

представителите на животинския свят са скален орел, белоопашат мишелов, 

керкенез, египетски лешояд, белоглав лешояд и др.  

7. Социално-демографска характеристика 

Застаряването и намаляването на населението на територията на община Стамболово се 

дължи на активните демографски процеси и продължителните действия на множество 

фактори, които протичат на територията на общината и оказват влияния  на демографската 

ситуация на територията. Една част от тези фактори са резултат от общите тенденции в 

демографското развитие на болшинството от европейските страни, други са свързани със 

специфичните особености на историческото, икономическото и културното развитие на 

общината.  

За да се регистрират процесите и техните тенденции на територията на община 

Стамболово, е необходимо да проследим динамиката на демографските процеси на 

територията протекли в периода 2011–2016 г. Само така могат да се регистрират обобщено 

демографските тенденции, протичащи на територията на общината. За целта ще се спрем на 

броя на жителите в населените места по години.   
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Таблица № 3. Динамиката на населението по населени места на територията на 

община Стамболово 

 

Населено място 

Брой на 

населе-

нието 

през 

2011 г. 

Брой на 

населе-

нието 

през 

2014 г. 

Брой 

на 

населе-

нието 

през 

2015 г. 

Брой на населението 

през 2016 г. 

 
Общ 

брой     
Общ 

брой     
Общ 

брой     

Общ 

брой     

Мъже Жени 

с. Балкан 210 206 206 212 120 92 

с. Бял кладенец 79 72 71 68 38 30 

с. Воденци 78 78 78 80 39 41 

с. Войводенец 64 68 87 93 48 45 

с. Гледка 254 279 266 266 133 133 

с. Голобрадово 42 39 38 40 22 18 

с. Голям извор 389 371 365 361 176 185 

с. Долно Ботево 316 344 339 340 173 167 

с. Долно поле 78 78 82 80 43 37 

с. Долно Черковище 215 232 218 216 114 102 

с. Жълти бряг 630 607 594 596 287 309 

с. Зимовина 237 241 232 233 118 115 

с. Кладенец 66 62 60 61 29 32 

с. Кралево 184 180 179 178 77 101 

с. Лясковец 275 276 272 268 140 128 

с. Маджари 182 178 181 188 98 90 

с. Малък извор 383 379 376 373 181 192 

с. Поповец 291 295 289 285 149 136 

с. Пчелари 204 202 194 193 100 93 

с. Пътниково 53 64 53 48 29 19 

с. Рабово 160 159 147 149 87 62 

с. Светослав 116 114 117 118 55 63 

с. Силен 150 146 138 139 66 73 

с. Стамболово 643 638 633 626 309 317 

с. Тънково 281 289 273 262 123 139 

с. Царева поляна 354 325 333 332 158 174 

 5934 5922 5821 5 805 2 912 2 893 

Източник: Национален статистически институт 

 

От данните става ясно, че през последните 5 години населението на община Стамболово е 

намаляло с общо 129 човека, което не променя съществено броя му на територията на 

общината, но регистрира негативна тенденция в демографските процеси. Данните за 

периода не регистрират и драстична промяна на населението по населени места. Повече от 

селата са намалили броя на своите жители. В селата Долно Ботево, Долно поле, Долно 

Черковище, Войводенец, Гледка и Светослав се е увеличил броят на жителите. Най-

съществен прираст е отбелязан в село Долно Ботево, където населението се увеличава с 24 

човека. Тези данни са резултат главно от механичния прираст на населението, който се 

регистрира през предходните години. 
 

Особено обезлюдени са селата: Голобрадово, Пътниково, Кладенец, Войводенец, Долно 

поле, Воденци и Бял кладенец. Стамболово е с най-голям брой население, следвано от 
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с.Жълти бряг и с.Гледка. 
 

Средната гъстота на населението в община Стамболово е 21 д./км2, която е значително по-

ниска от средната за област Хасково – 42,5 д./км2  и  е много по-ниска от средната за 

страната – 64,8 д./км2.  Този показател е негативен за общината и показва степента на 

населеност, както и размерите на обезлюдяване на населените места. 
 

Преходът към пазарна икономика и последвалата я финансова и икономическа криза след 

2009 г. поставят най-силен отпечатък върху демографските процеси, протичащи на 

територията. Демографските проблеми, валидни за малките населени места в национален 

мащаб, важат и за територията на община Стамболово макар и в малко по-забавени темпове.  

Друга особеност на територията е, че общината е разположена в близост до по-големите 

градски центрове като Хасково и Кърджали, които разполагат с по-голям демографски 

потенциал и при необходимост могат да осигурят допълнителен демографски ресурс. Ето 

защо въпреки критичната демографска ситуация на територията, съществуват възможности 

за по-ефективно използване на по-квалифицирания и с по-високо образователно ниво 

човешки ресурс, намиращ се в близост до територията на общината.  

След 2011 година абсолютният брой на мъжете надхвърля този на жените. Най-голям е 

относителният дял на мъжете спрямо жените във възрастта между 30 и 44 години. Този 

факт е обратен на тенденцията в област Хасково, където жените са 86 659 (51,42 %), а 

мъжете са 81 867 души (48,58 %).   

Диаграма № 1. Разпределение на населението на община Стамболово по пол 

 

 
Източник: Национален статистически институт 

 

Динамиката на населението по пол и години се вижда от следващата таблица. 

 

Таблица №4. Динамика на населението на община Стамболово към 31 декември за 

периода 2004–2016 г. 

 

  Години Общо 

 Всичко Мъже Жени 

2016 5805 2912 2893 

2015 5821 2934 2887 

2012 5927 2986 2941 
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2011 5971 3001 2970 

2010 6049 2993 3056 

2009 6122 3028 3094 

2008 6038 2982 3056 

2007 6063 2997 3066 

2006 6021 2971 3050 

2005 6019 2977 3042 

2004 5969 2966 3003 

Източник: Данни от НСИ, отнасят се към 31.12 на всяка календарна година. 

Броят и структурата на населението се определят от размерите и интензивността на 

неговото естествено и механично (миграционно) движение. 

Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на 

населението. След 90-те години на миналия век демографското развитие на страната се 

характеризира с отрицателен естествен прираст на населението, което е характерно и за 

област Хасково. 

Естественият и механичният прираст в община Стамболово по години са посочени в 

(Таблица № 5). 

Таблица №5 Естествен и механичен прираст в община Стамболово 

 

 Естествен прираст – абсолютен брой  Механичен прираст – абсолютен брой 

 

Години 
Живородени Умирания Ест.прираст Заселвания Изселвания 

Механичен 

прираст 

2015 57 115  -58 129 172 -16 

2012 56 111 -55 80 69 11 

2011 54 99 -45 153 77 76 

2010 63 116 -53 124 144 -20 

2009 62 89 -27 225 114 111 

2008 53 105 -52 124 97 27 

2007 57 118 -61 242 139 103 

2006 50 94 -44 119 73 46 

2005 48 106 -58 243 135 108 

2004 50 107 -57 204 113 91 

2003 57 92 -35 212 114 98 

2002 55 115 -60 261 112 149 

2001 70 115 -45 198 240 -42 

Източник: Данни от НСИ 

Данните показват, че средногодишният темп на увеличаване на населението се дължи 

основно на положителния механичен прираст през годините. В края на периода обаче този 

механичен прираст също става отрицателен. На практика населението на община 

Стамболово за периода 2004–2015 г. е с постоянен отрицателен естествен прираст, който 

варира от -61 през 2007 г. до -27 през 2009 г.  

При промяната на механичния прираст през последните години, в условията на 

икономическа криза и миграция към големите градове, населението на общината започва 

трайно да намалява. Пазарът на труда активно започва да провокира изселванията.  

Раждаемост. В община Стамболово през 2015 г. са родени 57 деца,  т.е. коефициентът на 

раждаемост е 9,82%, докато за областта този показател е 9,15 %, което показва, че 

раждаемостта е сравнително добър показател в сравнение със съседните общини. За 
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страната през 2015 г. този процент е 9,2. Такава е тенденцията и при предходните години.   

Възрастова структура. За община Стамболово, както и за областта, е налице процес на 

демографско остаряване, който се изразява в намаляване на абсолютния брой и 

относителния дял на населението под 15 години и увеличаване на дела на населението на 

65 и повече години. Какъв е броя на населението в под трудоспособна, трудоспособна и над 

трудоспособна възраст може да се проследи в следващатаТаблица № 6. 

 

Таблица №6. Разпределение на населението на община Стамболово по пол и по 

трудоспособна възраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: Данни от НСИ, които се отнасят към 31.12.2015 г. 
 

Диаграма №2. Разпределение на населението на община Стамболово по пол и по 

възраст 

 

Източник: Данни от НСИ, които се отнасят към 31.12.2015 г. 

Прави впечатление, че мъжете преобладават в под трудоспособна и трудоспособна възраст, 

а жените в над трудоспособна възраст, което говори, че жените имат по-висока 

продължителност на живота.  

По отношение на възрастовата структура на населението в община Стамболово се 

потвърждават неблагоприятните тенденции в демографското развитие, характерни за 

страната като цяло. Налице е продължаващ процес на застаряване на населението, който се 

изразява в намаляване на абсолютния брой и относителния дял на населението под 15 

години и увеличаване на броя и дела на населението на 65 и повече години. Възрастното 

население на 65 и повече години е с по-лоши стойности от средните за страната. 

Данните от преброяването на населението през 2011 г. показват, че се запазва тенденцията 

Възраст Общо Мъже Жени 

Общо 
5821 2934 2887 

Под трудоспособна възраст 
858 437 421 

Трудоспособна възраст 
3468 1911 1557 

Над трудоспособна възраст 
1495 586 909 
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към намаляване на населението във възрастовата група от 7 до 14 г., главно поради ниската 

раждаемост. Същата тенденция е налице и за възрастовите групи от 15 до 19 г. и от 20 до 29 

г.  Или с други думи очакваното население в младежка възраст започва рязко да намалява, 

което създава опасности от бързо застаряване на населението. 

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре чрез 

коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на 

влизащите в трудоспособна възраст (15–19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна 

възраст (60–64 г.). Към 01.02.2011 г. общо за област Хасково това съотношение е 71 % и е 

сходно с това за страната 70,0 %. А община Стамболово е с най-благоприятно съотношение 

– 88%, което е над средната за областта.   

Общият коефициент на възрастова зависимост към 01.02.2011 г. за община Стамболово е 

54,6%, тоест на 100 лица във възрастовата група 15–64 навършени години се падат около 

54,6 лица под 15 г. и над 65 г., докато за областта коефициентът на възрастовата зависимост 

е 49,3 %. 

Етническа структура на населението. В община Стамболово най-многобройната 

етническа общност е  турската (Таблица №7), която наброява общо 3931 човека. Следва я 

българската етническа група наброяваща 1320 човека. Ромската етническа група се състои 

само от 474 човека, 9-ма са посочили, че принадлежат към друга етническа група, а 8 не са 

се самоопределили.  

 

Таблица №7. Разпределение на населението в  община Стамболово по етническа 

принадлежност 
 

 

Етническа група 

 

Общо 

 

Етническа група по възраст 

 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 и 

повече 

Община Стамболово        

В т.ч. отговорили 5742   488 585 711 779 771 746 

Българска  43 68 59 94 106 158 

Турска   365 429 555 614 595 538 

Ромска  76 87 97 70 66 49 

Друга  - - - - 4 - 

Не се самоопределят 4 - - - - - 

Източник: НСИ, данни от преброяване 01.02.2011 г. 

Изследването на етническата структура е полезно, тъй като на тази основа анализът може да 

се разшири и като се включат признаците „грамотност”, „завършено образование”, 

„икономическа активност” и т.н.  

В образователната структура на населението от община Стамболово не се наблюдават 

съществени различия в зависимост от етническата принадлежност. 

Образователна структура. По отношение на образователната структура, една от водещите 

цели на общоевропейската стратегия „Европа 2020“ е подобряване на образователното 

равнище на населението, по-специално намаляване дела на преждевременно напусналите 

училище и увеличаване на дела на населението с висше или еквивалентно на висшето 

образование. 

 

Таблица №8. Данни от различните преброявания за степента на завършено 



32 

 

образование на населението в  община Стамболово 

 

Община 

Стамбо-

лово/ 

години 

 

Общо 

 

Степен на завършено образование 

Не-

гра-

мот

ни 

Нико-

га не 

посе-

щава-

ли 

учи-

лище 

Дете Непо-

каза-

ли висше полу-

висше 

сред-

но 

основ-

но 

начал-

но 

неза-

вър-

шено 

начал

-но 

1985 10476  43 153 886 4039 3367 1988 - - - - 

1992 7005  57 93 915 2793 1798 619 730 - - - 

      2001 5492   40 104 883 2392 1172 400 476 - 8 17 

2011 5579  133 99 1351 2494 844 384 - 266 8 - 

Източник: НСИ 

Прави впечатление, че през последните 28 години въпреки намалелия брой население, 

хората с висше и средно образование се увеличават. Намаляват тези с полувисше 

образование, което се дължи до голяма степен и на смяната на образователните степени. 

Намаляват и тези, които имат незавършено начално, начално и основно образование. 

Въпреки това групата с незавършено начално и начално образование е доста голяма – цели 

– 1228 човека, което показва, че трябва да се обърне специално внимание на тази група, 

макар в нея да са включени и децата, на които предстои завършването на началното 

образование. 

Данните показват, че през изтеклите години образователната структура се е подобрила 

значително. Проблем са регистрираните през 2011 г. 266 човека, които никога не са 

посещавали училище. Макар че те преобладават основно във възрастовата група над 70 

години, има и такива, които са в младежка възраст, а това е условие за възникване на 

проблеми с трудовата им реализация в бъдеще.  

Проблем са и отпадащите от училище младежи от ромски произход, които встъпват в брак 

особено рано, на 13–14 годишна възраст. Поради съществуващите традиции тези млади 

хора остават без адекватно образование и трудно могат да намерят подходяща работа за себе 

си в момента. Тази група е особено заплашена в бъдеще при нейната трудова и социална 

реализация. Без образование тези млади хора трудно могат да придобият необходимата 

квалификация, която да им осигури възможност за трудова реализация. Това ще заплаши 

издръжката на техните семейства. Най-често с подобни проблеми се сблъскват членовете на 

семействата на приходящите в общината роми, които се занимават с производството на 

дървени въглища. Те живеят изолирано и следват своите традиции, които предполагат 

семейна трудова ангажираност в този занаят. Групата рядко съумява  да се и интегрира, тъй 

като често сменя населените места в които работи и не създава трайни социални връзки. 

За да се прецени какво е качеството на човешкия ресурс, намиращ се на територията е 

важно да се анализира образователната структура на населението по възрасти. Данните в 

следващата таблица описват образователния статус на местното население. Предвид 

усилените процеси на миграция и емиграция през последните години обаче може да се 

предположи, че тя е с по-влошени показатели от регистрираните по време на 

преброяването.  

 

 

 

Таблица №9.Данни за населението по възраст и образование от преброяването на 
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01.02.2011 г. 

 

Община 

Стамболово/ 

години 

 

Общо 

 

Степен на завършено образование 

Никога 

не 

посеща-

вали 

училище 

Дете 

висше средно основно начално неза-

вършено 

начално 

  

Общо: 5579   232 1266 2579 844 384 266 8 

7-14 437  - - 33 156 239 - 8 

15-19 345   - 34 265 35 - - - 

   20-29 732   33 285 331 53 15 15 - 

30-39 816     36 228 462 56 17 17 - 

40-49 784   28 258 427 49 - - - 

50-59 768   30 195 443 69 14 17 - 

60-69 768   46 162 345 153 28 34 - 

70 и повече 929   929 59 104 273 59 161 - 

Източник: НСИ 

Във възрастовата структура най-голям е броят на висшистите (46) на възраст между 60 и 69 

г., т.е. това е групата специалисти, която вече е излязла от трудовия пазар. На нейно място 

идва малко по-голяма група от 69 специалисти, която е на възраст между 20 и 39 години, т.е. 

излизащите от трудова активност специалисти се заместват от млади специалисти, които ги 

надвишават по брой. Голяма е и групата на завършилите средно образование младежи, 

което показва един добър темп на подобряване на образователната структура.   

За съжаление обаче работа в чужбина търсят предимно образованите млади хора, което 

лишава територията от младото квалифицирано попълнение на трудовия пазар.    

Семейно положение. Семейният статус е силно зависим от кризата и от общите тенденции 

в обществото, т.е. увеличава се съжителството без брак. 

 

Таблица №10. Население по юридическо семейно положение възраст 

 
Юридическо семейно 

положение 

 

Общо 

Възраст (в навършени години) 

 

под 16 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 и 

повече 

Общо: 5934  862  275  732  816  784  768  768  929 

Неженен/неомъжена 2154  862  265  509  304  131  40  21  22 

Женен/омъжена 2980   - 9 217  480  590  628  587  469 

Вдовец/вдовица  672    - - - 8 25 64 143 431 

Разведен/разведена 128   - - - 24 38 36 17 7 

Източник: НСИ 

От анализа става ясно, че ранните бракове не са проблем. Те са характерни само за ромската 

етническа група, която е доста малък процент от населението. Трябва да се отбележи, че се 

увеличава делът на неженените във възрастовата граница между 40 и 49 години. Освен това 

се увеличава и делът на съжителстващите без брак. Тези тенденции се регистрират и от 

данните посочени в следващите две таблици. 
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Таблица № 11. Население по фактическо и юридическо семейно положение 

 
 

Юридическо семейно 

положение 

 

Общо 

 

Фактическо семейно положение 

Не в брак, не в 

съжителство 

В брак В съжителство без 

брак 

Общо: 5934  2501 2939 494 

Неженен/неомъжена 2154  1736  - 418 

Женен/омъжена 2980  17  2939  24 

Вдовец/вдовица  672  649  - 23 

Разведен/разведена 128   99 - 20 

Източник: НСИ 

 

От посочените данни става ясно, че регистрираните през последните години бракове и 

бракоразводи не бележат съществена промяна. Те варират в едни и същи граници, броят на 

браковете се движи между 21 и 32, а бракоразводите между 0 и 7.  

 

Таблица № 12. Сключени бракове и бракоразводи 
 

Показатели 
Мерна 

единица 
2011 2012 2013 2014 2015 

Сключени бракове  Брой 21 32 17 20 21 

Бракоразводи  Брой 4 0 7 7 4 

Източник: НСИ 

 

За комфорта на населението особено важни са жилищните сгради и условията на живот, 

които те предоставят на своите жители. В Таблица  №13се вижда броят на жилищните 

сгради по обитаемостта на сградите.  

 

Таблица №13. Обитавани жилища в община Стамболово 

 

 

 

 

 

 

Общо 

 

                                Обитавани жилища 

Жилищна 

обитавана 

Жилищна 

необитавана 

Жилищна за 

временно 

обитаване 

Жилищна за 

колективно 

домакинство 

Стамболово     2 

Източник: НСИ 

 

Като цяло броят на жилищните сгради е висок, но качеството на голяма част от сградите е 

лошо. Енергийна ефективност имат осигурени само по-новите сгради и единични бройки от 

старите еднофамилни къщи. Като цяло липсват и алтернативни източници на топлина и 

светлина за домашни нужди. 

 

Таблица №14. Жилищен фонд в община Стамболово по материал на външните стени 

на сградата 
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Показател Мерна единица 2011 2012 2013 2014 2015 

Жилищен фонд 

Жилищни сгради Брой 3 190 3 190 3 190 3 190 3 190 

стоманобетонни и 

панелни 
Брой 64 64 64 64 64 

 тухлени Брой 1 888 1 888 1 888 1 888 1 888 

други Брой 1 238 1 238 1 238 1 238 1 238 

Жилища  Брой 3 270 3 270 3 270 3 270 3 270 

Източник: НСИ 

 

Таблица №15.Жилищен фонд в община Стамболово по брой на стаите и полезна площ 

 

Показател 
Мерна 

единица 
2011 2012 2013 2014 2015 

   едностайни Брой 67 67 67 67 67 

   двустайни Брой 360 360 360 360 360 

   тристайни Брой 1 014 1 014 1 014 1 014 1 014 

   четиристайни Брой 987 987 987 987 987 

   петстайни Брой 378 378 378 378 378 

   с шест и повече стаи Брой 464 464 464 464 464 

Полезна площ кв. м 276 017 276 017 276 017 276 017 276 017 

   жилищна кв. м 217 167 217 167 217 167 217 167 217 167 

  спомагателна кв. м 43 820 43 820 43 820 43 820 43 820 

  площ на кухни кв. м 15 030 15 030 15 030 15 030 15 030 

Източник: НСИ 

 

Тревожен е фактът, че по данни на НСИ през последните четири години няма изградени 

нови сгради на територията на общината. Въпреки това има доста голяма свободна 

жилищна площ. Тя е резултат от големия процент на работещите и живеещи в чужбина.    

8. Икономическо развитие 

Според основните икономически показатели територията на община Стамболово е със 

сравнително слабо развита икономика. През последните години се наблюдават негативните 

икономически тенденции – лоши демографски характеристики, ниска заетост, висока 

безработица, ниски доходи, свито потребление, натурални стопанства. 

За да се развиват повечето икономически отрасли, е необходима съвременна техническа 

инфраструктура, квалифицирана работна сила, суровини, подходящи природни, природно-

климатични условия и предприемчивост. На база на направения анализ трябва да се 

отбележи, че в известна степен общината разполага голяма част от тези предпоставки.   

В региона се развиват производства, свързани със строителство, шивашко производство, 

дървообработка, производство на млечни и месни продукти, производство и бутилиране на 

вино, производство на хляб и хлебни изделия, консервиране на зеленчуци, търговия и др. 

По-известните фирми на територията са:   
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 „Винарна Стамболово” ЕООД, с. Стамболово; 

 Консервен цех в село Царева поляна; 

 Оранжерии за производство на ранни зеленчуци в с. Жълти бряг и с. Царева поляна; 

 Цех за производство на керамични, порцеланови суровини, материали и изделия – в 

с. Стамболово, м. „Стопански двор“ – „КПД Консулт“ ООД, гр. София; 

 Хлебопекарна за хляб и хлебни изделия в село Стамболово; 

 Два шивашки цеха в село Стамболово – на ЕТ „Сара текс – Рамадан Юсеин” и „Рай“ 

ЕООД; 

 „Дизайн комфорт“ ЕООД – Лясковец, производство на  мебели; 

 „Строй Тим“ ЕООД, с. Гледка – строителство; 

 „Миссирян” АД, с. Гледка- фабрика по ферментация и преработка на тютюн в 

момента работи като складова база.    

Развитието на местната икономика е свързано с привличане на инвестиции, осигуряване на 

устойчива заетост, преструктуриране и повишаване на производителността на труда, с цел 

да се осигури по-висок растеж и нарастване на конкурентоспособността на местните 

предприятия. 

Броят на предприятията от отрасъл промишленост регистрира леко увеличение 

спрямо 2010 година, но по време на кризата няколко фирми от региона фалират и 

затварят врати. Като цяло на територията на община Стамболово доминират 

микро-предприятията (над 95% от всички предприятия), а останалият дял се заема 

от малки предприятия.  

На територията на община Стамболово се развива:  

 Добивна промишленост– наличие на богати находища на нерудни полезни 

изкопаеми (90% от производството на които се използват в строителството, 

циментовата промишленост и селското стопанство); 

 Преработваща промишленост – винопроизводство, консервна промишленост, 

хлебопроизводство, преработка на тютюн и др.; 

 Строителство – съществуващите строителни дружества са снабдени с модерна 

лека и тежка механизация и съвременна база за добив на инертни материали, 

варобетонни разтвори и промишлен камък; 

 Туризъм– през последните 10 години са изградени голям брой къщи за гости и 

хотели. Културно-историческото наследство и природните дадености са 

предпоставка за развитие на туризма, почивното дело и спорта; 

 Селско стопанство и хранително-вкусова промишленост – има няколко по-

големи земеделски производители, а основната част от населението се издържа със 

селскостопанска дейност, като земеделските им стопанствата се обслужват основно 

от 1 или 2 човека. 

Водещите икономически дейности в сектора на услугите са търговия и транспорт,  

хотелиерство и ресторантьорство. Най-много регистрирани предприятия на територията 

има в дейност Търговия. И тук преобладават микро-предприятията.   

Природните и географски особености на територията предоставят възможност за 

развитие на селското стопанство, преработващата промишленост и услугите най-

вече в областта на алтернативния туризъм: селски, културен, екологичен и др. 

Проблеми се срещат основно с намирането на финансови ресурси, а поради голямата 

миграция трудно се намира квалифицирана работна сила. С други думи инвестиционните 
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намерения са силно затруднени предвид икономическата криза и нейните последствия през 

последните 6–7 години.   

Показателите за заетостта и безработицата са важни индикатори за икономическото 

развитие, тъй като човешкият фактор е свързващо звено между останалите фактори на 

производството и от него зависи тяхното пълноценно използване. В условията на криза, 

тенденциите в изменението на коефициентите на заетост и безработица сменят посоката на 

своето развитие, тъй като започва процес на свиване на производството и освобождаване на 

персонал.   

За анализирането на трудовия пазар на територията на община Стамболово е важно да се 

разгледат основните понятия, определящи икономически активните лица на територията1 и 

тяхната трудова заетост.  

От следващата таблица става ясно какъв е броят на икономически активните и неактивните 

лица, както и тяхната заетост, разпределени по пол. 

 

Таблица №16. Население в община Стамболово на 15–64 години по икономическа 

активност и пол 

 
Икономическа активност 

Общо % Мъже % Жени % 

Общо работна сила: 3839    100 2011 100 1828 100 

Икономически активни – заети 2070  53,92 1164 57,90 906 49,57 

Икономически активни – безработни 194     5,05 119 5,90      75 4,10 

Икономически неактивни лица 1575 41,03 728 36,20 847 46,33 

Източник: НСИ 

Данните в горната таблица показват, че заетите лица са 53,92% от лицата в работоспособна 

възраст, безработните са 5,05, а 41,03 са икономически неактивни лица. От анализа на 

представените данни прави впечатление по-ниският брой безработни жени, което е обратно 

на общата тенденция в страната и областта. През следващите години тази тенденция се 

променя. 

Заетостта е структурен показател, който може да послужи за по-доброто разбиране на 

структурата на пазарите на труда и икономическите системи, измерени чрез равновесието 

между търсенето и предлагането на работна сила или качеството на работните места, както 

и разпределението при извършването на различните икономически дейности.  

                                                 
1
Работна сила (текущо икономически активно население) – лицата на 15 и повече навършени години, които 

влагат или предлагат своя труд за производство на стоки и услуги. Работната сила включва заетите и 

безработните лица.  

Равнището на заетост или делът на заетото население в трудоспособна възраст се счита за основен 

социален показател, който служи при анализа на развитието на пазарите на труда.  

Заети лица са лицата на 15 и повече навършени години които през наблюдавания период:  

 Извършват работа за производство на стоки и услуги поне 1 час срещу заплащане (в пари или натура) 

или друг доход;  

 Не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради отпуск, болест, бременност, раждане 

и отглеждане на малко дете (за периода, през който получават пълния размер на възнаграждението 

си), неблагоприятни климатични условия, стачка или други подобни причини. Лицата, които са в 

неплатен отпуск по причини на работодателя, се считат за заети, ако продължителността на този 

отпуск е до 3 месеца.  
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В следващата таблица са представени резултатите от преброяването посочващи 

разпределението на заетите лица по икономически дейности и пол. 

 

Таблица №17. Заети лица на 15–64 навършени години по класове икономически 

дейности и пол 

 
 

Класове икономически дейност 

 Общо 

Общо  Мъже Жени 

Общо:  2070     1164 906 

Селско, горско и рибно стопанство 1201   629    

572 

Добивна промишленост 8 8 - 

Преработваща промишленост 173 76 97 

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на 

газообразни горива 

16 - - 

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и 

възстановяване 

20 - - 

Строителство 152 - - 

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 151 89  62 

Транспорт, складиране и пощи  36 28 8 

Хотелиерство и ресторантьорство   25 11 14 

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 

далекосъобщения 

- - - 

Финансови и застрахователни дейности 3 - - 

Операции с недвижими имоти - - - 

Професионални дейности и научни изследвания   32 10 22 

Административни и спомагателни дейности 8 - - 

Държавно управление   147 94 53 

Образование   52 13 39 

Хуманно здравеопазване и соц. работа   13 3 10 

Култура, спорт и развлечения  4 - - 

Други дейности 13 - - 

Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на 

домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление 

- - - 

Дейности на екстериториални организации и служби   10 3 7 

Непосочена 5 - - 

Източник: НСИ 

 

Най-много са заетите в селското, горското и рибното стопанство – 1201 човека, следвани от 

преработващата промишленост – 173, строителството – 152, търговията, ремонта на 

автомобили и мотоциклети – 151, и държавното управление – 147, и др. В преработващата 

промишленост заетите жени преобладават над заетите мъже. Във останалите случаи превес 

имат мъжете. 

Какъв вид са предприятията в общината и какъв е броят на заетите в МСП, може да се 

проследи от следващата таблица.  

 

 

 

Таблица №18.Нефинансовите предприятия за 2010 г. и 2011 по групи предприятия 

според броя на заетите 
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Област/Община                                     

Групи предприятия за 2010 г. 

Предприятия Област/Община                                     

Групи предприятия за 

2011 г. 

Предприятия 

Брой Брой 

ОБЩО ЗА ОБЩИНА 

СТАМБОЛОВО 141 

ОБЩО ЗА ОБЩИНА 

СТАМБОЛОВО 145 

Микро до 9 заети 131 Микро до 9 заети 136 

Малки от 10 до 49 8 Малки от 10 до 49 7 

Средни от 50 до 249 * Средни от 50 до 249 * 

Източник: НСИ 

От данните се вижда, че броят на предприятията леко се е повишил от 141 на 145. 

Повишението е за сметка на микропредприятията с минимален брой заетост до 9 човека, 

докато малките предприятия са намалели с 1 брой (от 8 на 7).  

От изнесената информация става ясно, че преобладават микропредприятията, които 

разчитат основно на семейната заетост. Това е основата, върху която се развива местната 

икономика. Микропредприятия са всички еднолични търговци, семейни фирми, малки 

търговски и производствени предприятия с персонал до 10 наети лица2.  

От посочените по-долу факти прави впечатление, че в някои икономически дейности се 

наблюдава процес на намаляване на наетите лица, който е породен от намаляването на 

производството и съкращаването на работните места. В обществения сектор също намалява 

броят на наетите лица, основно в държавната администрация, здравеопазването и др. 

Анализът на динамиката на наетите лица по отделни икономически дейности е трудно да 

бъде направен детайлно, тъй като данните за фирмите, когато са по-малко от 3, не се 

предоставят от НСИ.   

Този процес особено се засилва в периода на рецесия след икономическата криза, когато 

една част от работещите до момента фирми на територията на общината търпят загуби и са 

принудени да освобождават своите работници. Това се случва с „Миссирян” АД и с 

Консервния цех в с.Царева поляна. Много от частните земеделски производители също 

намаляват семейната си заетост поради липса на необходимите приходи обезпечаващи 

жизнения минимум на заетите. За съжаление липсва информация от НСИ за конкретните 

бройки освободена работна сила след преброяването. 

От таблици № 19 и №20 става ясно, че най-сериозен ръст новопоявили се предприятия се 

отбелязват в икономическата дейност селско, горско и рибно стопанство, където броят на 

предприятията от 23 през 2010 г. е нараснал на 33 през 2011 г. Предприятията в 

преработващата промишленост са се увеличили от 12 на 15 броя, а в хуманното 

здравеопазване от 4 на 5, които през последната година отново са паднали на 4. 

Намаляване се отбелязва и в дейностите: производство и разпределение на електрическа и 

топлинна енергия и на газообразни горива, където предприятията намаляват от 24 на 18 

броя, в търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети предприятията намаляват от 58 

на 43 броя, а в транспорта, складирането и пощите, предприятията  намаляват от 8 на 5 

броя. 

Таблица №19. Нефинансовите предприятия за 2010 г. по икономически дейности  за 

община Стамболово 

Икономически дейности 2010 г. Предприяти

                                                 
2
Република България е единствената страна, в която по законов ред е разписано щo е микропредприятие 

(Закон за малките и средни предприятия, чл.3 ал.2). 
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я 

Брой 

ОБЩО ЗА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО 141 

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 23 

ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ * 

ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 12 

ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА 

ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА 24 

ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ * 

СТРОИТЕЛСТВО 3 

ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ 48 

ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 8 

ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 12 

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 3 

АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ * 

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 4 

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ * 

Източник: НСИ 

 

Таблица №20. Нефинансовите предприятия за 2011 г. по икономически дейности  за 

община Стамболово 

Икономически дейности през 2011 г. 
Предприятия 

Брой 

ОБЩО ЗА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО 145 

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 33 

ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ * 

ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 15 

ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА 

ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА 18 

ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ * 

СТРОИТЕЛСТВО 3 

ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ 43 

ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 5 

ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 12 

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 4 

АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ * 

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 5 

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ * 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ * 

Източник: НСИ 

Важна част от изследването на състоянието и тенденциите на пазара на труда е анализът на 

структурата на безработните лица по основните социално-демографски признаци – пол, 

възраст, образование, професия и по местоживеене.  

За нуждите на анализа трябва да се разбира, че безработни лица са лицата на възраст 15–

74 навършени години, които нямат работа през наблюдавания период, като едновременно с 

това търсят активно работа през период от четири седмици, вкл. наблюдаваната, и са на 

разположение да започнат работа до две седмици след края на наблюдавания период. 

В сравнение с останалите общини от област Хасково равнището на безработицата в 

Стамболово е значително по-висока от средната за областта през годините. С най-голям 

относителен дял на безработицата през 2015 г. е община Симеоновград – 24,9%, и община 

Ивайловград – 24,8%. Стамболово влиза в групата на общините, които имат по-висок 
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процент безработица от средния, каквито са: Маджарово, Тополовград и Минерални бани. 

 Таблица №21. Средномесечен брой на регистрираните безработни в община 

Стамболово 

 
ПОКАЗАТЕЛИ  2008 г. 2009 г. 2010 г.  2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Средномесечен брой на 

регистрираните 

безработни 292 283 324 325 387 

 

 

 

448 

 

 

 

440 

 

 

 

414 

 

 

 

372 
в т.ч. :               

   - продължително 

безработни 139 85 98 115 133 

 

201 

 

230 

 

218 

 

167 

   - жени 196 177 194 197 192 263 242 230 209 
По възраст:               

до 24 години 25 18 22 22 32 51 41 33 23 

от 24 до 29 год. 24 22 21 25 28 29 29 21 21 

от 30 до 44 год. 103 63 109 99 152 140 180 159 151 

от 45 до 49 год. 35 34 39 37 42 51    

над 50 години 105 146 133 142 133 177 190 201 177 
По образование:               

висше 3 2 5 10 13  13  11  12  13 

средно 63 57 83 88 108  123  138  121  105 

в т.ч. средно професионално 51 46 67 66 81  102  117  101  85 

основно и по-ниско 226 224 236 227 266  312  291  281  254 
По професионална 

квалификация           

    

специалисти 14 11 18 27 40 43 47 46 44 

с работническа специалност 40 41 56 55 67 74 83 70 58 

без специалност и професия 238 231 250 243 280 331 310 298 270 

Източник: Агенция по заетостта, Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – 

Хасково, Дирекция „Бюро по труда“ – Хасково 

Средномесечният брой на регистрираните безработни в община Стамболово се увеличава 

устойчиво до 2014 г., след което през 2015 и 2016 г. започва да намалява. Същата тенденция 

се регистрира и при продължително безработните лица. Най-голям брой безработни са във 

възрастовата група над 50 години, както и във възрастта между 30 и 44 години. След 2013 г. 

делът на безработните жени е по-голям от този на мъжете. Най-голям брой са безработните 

с основно и по-ниско образование, както и тези без специалност и професия. (Вж. Таблица 

№21.) 

Данните показват, че средностатистическият безработен в община Стамболово е човек с 

основно или по-ниско образование, без необходимата квалификация и професионална 

подготовка. По-често това са жени.  

Запазил се е броят на безработните образовани кадри, които все още трудно намират работа 

въпреки острия дефицит на квалифицирани кадри на територията. Броят на безработните 

висшисти се е запазил от 13 през 2012 г. на 13 през 2016 г. Безработните среднисти, в т.ч. 

със средно професионално образование са динамична величина, но за периода 2012–2016 г. 

също са се запазили от 189 през 2012 г. на 190 през 2016 г. И делът на безработните с 

основно и по-ниско образование, както и тези без специалност и професия се е запазил 

приблизително същия. За този период е намалял броят на безработните лица без 
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квалификация.   

Основната причина за високото равнище на безработица в общината е малкият брой 

работещи предприятия, ограниченият брой работни места, липсата на образовани 

специалисти, притежаващи необходимата квалификация.  Има известно разминаване между 

търсената и предлагана квалификация на пазара на труда. 

От представените по-горе данни става ясно, че икономическата криза трайно се е отразила 

на трудовия пазар, но вече се регистрира положителна тенденция през последните 3 години, 

което показва, че бавно започва да се излиза от икономическия срив, който настъпи в 

периода 2008–2012 г.   

 

9. Селско стопанство 

Селското стопанство е важен отрасъл на българската икономика, тъй като осигурява 

продоволствената сигурност на населението, необходима за неговото изхранване, създава 

заетост и допринася за балансираното териториално развитие. Особено е важно  

селскостопанското производство за малките селски общини, каквато е община Стамболово, 

чиито основен  ресурс е земята.  

В общината повече от половината от заетите лица намират възможности за трудова 

реализация в селското стопанство. Голяма част от земеделските производители не са 

регистрирани по ТЗ и почти не използват наемен труд, а само семейна заетост. 

Селскостопанското производство основно е съсредоточено в едноличните стопанства и в 

ограничен брой кооперации.  

Селското стопанство като цяло е стратегически отрасъл за община Стамболово и е 

от ключово значение за запазване на поминъка на населението и на традиционните 

производства на нейната територия.  

Общата площ се дели на следните видове територии за последните 5 години: 

 Земеделски територии – 111 000 дка (40,07 %); 

 Горски територии – 152 000 дка(54,87%); 

 Населени места(26 бр.) – 7806 дка(2,82 %); 

 Водни територии – 4382,43 дка(1,58 %); 

 Инфраструктура и транспорт –1811,57 дка  (0,66 %). 

Общата площ на горския фонд е 152 000 дка, средната възраст на горите е 40–45 години. 
 

Обработваемата земеделска земя е 75 000 дка, а поливната – 10 000 дка. 
 

Структурата на селскостопанската земя на територията на общината е следната: 

 Ниви                                    - 68 000 дка; 

 Трайни насаждения- 7 500 дка; 

 Естествени ливади              - 3 000 дка; 

 Разсадници                           - 0 дка; 

 Земи по § 4 на ЗСПЗЗ          - 0 дка; 

 Мери и пасища                     - 29 278 дка; 

 Гори и полезащитни пояси  - 152 000 дка; 

 Полски пътища                     - 3 072 дка; 

 Непригодни земи                  - 150 дка; 

 Необработваема земя           - 0 дка. 
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Структурата на селското стопанство зависи от природо-климатичните условия, почвите и 

релефа. Голямо значение за територията е производството на зърнено-фуражни култури, 

зеленчуци, овощни насаждения, лозя и др. За територията традиционно е и овощарството и 

отглеждането на орехи. Въпреки намаляването на  тютюнопроизводството през последните 

години, то все още е основен поминък за голяма част от населението на общината.  
 

През последните години селското стопанство на територията бележи известен подем. 

Налице е ръст на производството, както в областта на растениевъдството, така в областта на 

животновъдството. Тенденциите в животновъдството се различават за отделните видове 

животни. Изменението в броя на животните по видове се дължи главно на новите условия и 

възможностите, които предлага новата аграрна политика на страната, водеща до 

разширяване на възможностите за подпомагане от страна на Програмата за развитие на 

селските райони. 
 

Развитието на животновъдството, особено на говедовъдството, е приоритет, произтичащ от 

особеното географско разположение на района. Наличието на многобройни пасища е 

предпоставка за развитието на животновъдството и отглеждането главно на говеда, овце и 

кози. На този етап в селското стопанство е изключително важно да се изградят конкурентни 

и стабилни стопански единици, които да отговарят на европейските изисквания. 
 

Растениевъдството в община Стамболово е добре развито, тъй като площта на 

земеделската земя е 145 хил. дка селскостопански фонд, от които  и обработваема 

земеделска земя – 90 хил. дка. От територията на общината 52% са земеделски земи, от 

които 62% са обработваеми.  През последните години се забелязва тенденция за намаляване 

дела на необработваемата земя и в края на периода този проблем е решен изцяло. В момента 

около 9 000 дка от обработваемата земя в община Стамболово се обработват от арендатори 

и наематели на земеделска земя.   
 

Селскостопанското производство в направление растениевъдство е насочено към 

отглеждането на зърнени култури, технически култури, зеленчуци, овощни насаждения и 

др. Показателите за реколтата от основните култури, отглеждани на територията на 

общината, през 2016 г. са следните: зърнени култури – 8 000 т.; технически култури – 3000 

т.; тютюн – 120 000 т. и др.  
 

Земеделските производители,регистрирани в Общинска служба „Земеделие” са 1365 бр. 

земеделски производители  и 12 бр. земеделски кооперации. 
 

Годишното производство на тютюна е 1000–1100 тона, произвежда се предимно сорт 

„Крумовград“, който се отглежда на около 8000 дка обработваема земя. Производителите на 

тютюн са около 400.  
 

Данните показват, че и през последните години тютюнопроизводителите все още запазват 

сравнително високия си брой за територията. Макар да липсва обща ясна визия за 

заместващи производства, може да се отбележи, че има сериозен напредък в преодоляването 

на наложеното в близкото минало моно производство. Земеделските производители на 

територията макар и индивидуално, сами стигат до разбирането за разнообразяване на 

земеделските култури, отглеждани на територията.   
 

Прави впечатление бурното развитие на трайните насаждения през последните години.  

Тяхното създаване се дължи главно на възможностите, които е осигурила Програмата за 

развитие на селските райони. На територията на община Стамболово се отглеждат трайни 

насаждения, като череши, вишни, орехи, сини сливи и лешници. Пощите през 2016 г. се 

разпределят по следния начин: череши – 230 дка, вишни – 120 дка, орехи – 547 дка, сини 
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сливи – 30 дка и лешници – 60 дка. Получената продукция от трайните насаждения се 

увеличава всяка година, тъй като овощните градини са млади.  
 

Зеленчукопроизводството също е развито в община Стамболово, главно поради 

благоприятния релеф и частично опазените  поливни  съоръжения. Предвид водената 

селскостопанска политика на страната се предполага, че зеленчукопроизводството ще 

продължи да се развива още по-активно в бъдеще. Развитието на зеленчукопроизводството 

създава предпоставки за изграждането на преработвателни предприятия на територията. 

Съществуващото до момента едно консервно предприятие не може да удовлетвори 

потребността от усвояването на произведената селскостопанска продукция на територията. 
 

За развитието на земеделието в община Стамболово допринасят възможностите, 

предоставяни по линия на Общата селскостопанска политика на ЕС, в т. ч. и директните 

плащания от ДФ „Земеделие”.  За периода 2012–2016 г. на земеделските производители от 

община Стамболово са изплатени под формата на различни плащания сумата от 

27 730 805,96 лв. 
 

Таблица №22.Справка реализирани проекти на територията на община Стамболово, 

по ПРСР за периода 2012–2016 г. 

 Година 2012 2013 2014 2015 2016 ОБЩО 

Мярка Бр. Сума, лв. Бр. Сума, лв. Бр. Сума, лв. Бр. Сума, лв. Бр. Сума, лв. Бр. Сума, лв. 

112 10 479 126,00 7 340 556,86         2 97 784,00 19  917466,86 

121 1 83 980,80 6 284 864,64 4 732 517,84 10 4 033045,40     21 5 134 408,68 

141             17 249 220,00 21 301996,00 38 551 216,00 

311             3 888 916,86     3 888 916,86 

312 4   1 226050,98 1 190 868,80 1 208 352,03         6 1 625 271,81 

313             1 126 785,16     1 126 785,16 

321         1 4197493,85 3  10 067564,86     4 14265058,71 

322 1   1655647,96 1  1125379,00 1 1281637,02         3 4 062 663,98 

4.1                 1 159017,90 1 159 017,90 

Общо 16  3 444805,74 15  1941669,30 7 6420000,74 34 15 365532,28 24 558797,90 96 27730805,96 

Източник: ДФЗ 

Най-много договори са сключени през 2012 г. по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни 

стопанства в процес на преструктуриране” от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2007–2013 г. Най-голям дял финансов ресурс е договориран по Мярка 121 

„Модернизиране на земеделските стопанства” – 5 971 094, 58 лв. Не са малко и сумите 

договорирани по мерките за неземеделски дейности, по 311 това са – 904 547,90 лв., а по 

312 – 1 329 717 лв., което говори за една балансирана активност в областта на земеделските 

и неземеделските дейности. Общината също е отбелязала активност с два проекта на обща 

стойност 9 229 228,07 лв.  

Таблица № 23.Справка сключени договори за изпълнението на проекти на 

територията на община Стамболовопо ПРСР за периода 2012–2016г. 

Година 2012 2013 2014 2015 2016 ОБЩО 

Мярка Бр. Сума, лв. Бр. Сума, лв. Бр. Сума, лв. Бр. Сума, лв. Бр. Сума, лв. Бр. Сума, лв. 

112 2 97 784,00     1 48892,00         3 146 676,00 

121 5 

1 

177798,40 4 791 207,09 6  3914159,57 3 87929,52     18 5 971 094,58 

141 30 439 800,00 6 87 960,00             36 527 760,00 
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311         3 904 547,90         3 904 547,90 

312 4 1138848,20 1 190 868,80             5 1 329 717,00 

313 1 253 752,00                 1 253 752,00 

321 1 3681600,00 1 5 547628,07             2 9 229 228,07 

4,1                 2 737426,02 2 737 426,02 

6,1                 6 293370,00 6 293 370,00 

Общо 43 6789582,60 12 6 617663,96 10 4 867599,47 3 87929,52 8 1030796,02 76 19 393 571,57 

Източник: ДФЗ 

Като второстепенна селскостопанска дейност за територията е отглеждането на лозя. 

Общата площ на лозовите масиви е 8 236 дка. Регионът е прочут с лозовите си насаждения, 

концентрирани основно в землищата на селата Стамболово, Царева поляна, Поповец, 

Тънково и Малък извор. Тук се произвежда известното „Мерло от Стамболово”. 

Добиваното грозде позволява да се поддържа винопроизводството в общината.   

Основните винени сортове, отглеждани в община Стамболово, са традиционните за региона  

класически сортове – Каберне совиньон и Мерло, както и Шардоне, Совиньон блан и 

Мускат. Отглеждат се и специфични български сортове като Мавруд, Памид и Димят. В 

изпълнение на специалната програма на винарната за развитие на лозарството са засадени 

нови масиви. Предприемат се действия за подмладяване и увеличаване на насажденията от 

специфичната за региона Тамянка. Ето и сортовата структура на лозовите масиви 

съотнесени към сортовете в област Хасково: 

Таблица № 24. Производство на винени сортове грозде 

Винен сорт дка % от сортовете на 

Хасковска област 

Димят 265 3% 

Каберне Совиньон 540 6% 

Каберне Фран 674 0,8 

Мавруд 2 0,02% 

Мерло 6 444 78% 

Мускат Отонел 41 0,5% 

Памид 325  4% 

Ризлинг 3 0,04 

Ркацители 313 3,81% 

Рубин 33 0,41% 

Тамянка 200 2,4% 

Източник: Изпълнителна агенция по лозата и виното 

Гроздето се изкупува от винарните в региона. Винарнатав село Стамболово е 

специализирана в производството на висококачествени вина и ракии от червени и бели 

сортове грозде. Вината Мерло от района на Стамболово и Сакар са международно известни 

и признати за най-типичните и стойностни образци на български вина Мерло в света. 

За да се подобри конкурентоспособността на земеделските производители на територията 

на общината се препоръчва да се потърсят адекватни пазарни механизми в сектора 

тютюнопроизводство и заедно с това да се намерят други алтернативни култури или 

съответни дейности, функциониращи чрез семейната организация като: отглеждането на 

биопродукти, билки, картофи, технически култури, шафран, маслодайни култури или 

развитие на животновъдството в по-големи мащаби. 

Изградените в миналото напоителни системи са разрушени, функционират ограничени 

остатъци от напоителните съоръжения, които обслужват 10 000 дка. Използването на 
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многобройните микроязовири е сериозна възможност за разширяване на поливното 

земеделие, което ще оптимизира условията и ще допринесе за развитието на селското 

стопанство на територията.  

Като цяло перспективите за растениевъдството на територията на община Стамболово са в 

отглеждане на технически и зърнени култури, зеленчуци и билки. Наличната земеделска 

площ дава възможност за създаване на нови трайни насаждения. Отглеждането на лозя 

остава една от традиционните възможности с пазарни перспективи, осигуряващи бъдещи 

условия за развитие на винопроизводството в региона. Необходимо е да се постави нов 

акцент на биопроизводството. С оглед високата безработица на територията, развитието на 

земеделието очаквано може да подобри заетостта и да осигури текущите доходи за 

населението.  

Животновъдство.От развитието на животновъдството на територията на общината в 

значителна степен зависи производството на месо и мляко, които са основните суровини за 

преработващата промишленост.  

Животновъдството в община Стамболово, а и в областта, е съсредоточено в частния сектор, 

като основно животните се използват за задоволяване на лични нужди, а друга все още 

ограничена част животни се отглеждат в стопанства и фирми и са предназначени за пазара. 

Трябва да се отбележи, че през последните четири-пет години това съотношение започна 

видимо да се променя в полза на пазарната реализация на животновъдните продукти.  

В общината традиционно е развито говедовъдството, овцевъдството, козевъдството и 

птицевъдството.  В последните години има увеличен интерес към пчеларството.  

В края на 2016 г. животновъдната дейност в общината се изразява в отглеждането на: 

 3800 говеда при 850 през 3013 г.,  

 5900 овце при 2600 през 2013 г,  

 1680 кози при 200 през 2013 г.,  

 500 свине и 200 зайци при същия брой през 2013г. и  

 1694 пчелни семейства при 680 през 2013г.  

Прави впечатление, че броят на говедата се е увеличил 4,5 пъти, броят на овцете почти 

двойно, броят на козите – 8 пъти, а пчелните семейства – повече от два пъти. 

Животновъдните обекти (малки ферми) са 101 бр., разпределени по видове както следва: 42 

бр. за отглеждане на говеда, 54 бр. за отглеждане на овце и 5 бр. за отглеждане на кози. 

Пчеларство. Релефът, флората и екологично чистата среда са особено подходящи за 

развитието на пчеларството, но за съжаление преобладават малките пчеларски стопанства – 

до 50 кошера. Прави впечатление, че броят на отглежданите пчели се увеличава 

непрекъснато през последните 10 години. Интересът към този сектор се засилва поради 

експортната му насоченост и постъпленията, осигуряващи допълнителни доходи на 

производителите и относително бързата възвръщаемост на вложените средства. 

Въпреки положителните тенденции сравнително бавно се повишава броя на отглежданите 

животни на територията. Все още има доста свободен местен капацитет, който остава 

неусвоен. Това се дължи основно на следните причини: рязкото намаляване на животните в 

периода 1997–2012 г. и изгубване на традиционните за местното население навици и 

умения; висока себестойност на произвежданите фуражи; проблемите със субсидиите, 

ниските изкупни цени на произведената продукция; териториалните ограничения за 

продажбите на животинската продукция; високите цени на медикаментите и ветеринарните 

услуги; нередовните и забавени плащания от преработвателните предприятия; нарушения 

породен състав на стадата; ниската квалификация на работещите в животновъдството; 
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застаряването и намаляването на населението в селата; високите европейски изисквания и 

стандарти за отглеждане на животните и др. 

През последните 3–4 години трябва да се отбележи тенденцията на повишаване броя на 

отглежданите на територията на общината животни, което е резултат основно от 

преориентацията на местните фермери. По-устойчивата селскостопанска политика, водена 

от страната и главно осигуряването на субсидии за глава животно, вече дава своите 

положителни резултати. Тези тенденции изискват и промяна в отглежданите култури, които 

трябва да осигурят подходящите фуражи за отглеждане на различните видове животни. На 

територията има условия за развитието на пасищното животновъдство и особено на 

перспективното „биологично животновъдство“.   

Наличието на яз. „Студен кладенец“, както и на многобройните водни басейни, намиращи 

се на територията на общината, осигуряват добри условия за развитието на рибни 

стопанства, които за съжаление не са развити до момента.   

За община Стамболово, която е разположена в планински и полупланински район, горите 

имат важно значение както като източник на дървесина, така и за привличането на туристи в 

този красив край. Горите в областта са в териториалния обхват на Регионална дирекция по 

горите (РДГ) – Кърджали.  

Горският фонд на територията на общината е около 120 000 дка или  44 % от територията на 

община Стамболово, от които над 70% са покрити с гори. Основните дървесни видове са 

цер, благун, зимен дъб, космат дъб, габър, черен бор, бял бор и др. В резултат на 

провежданите залесителни мероприятия през 70-те години на миналия век основни култури 

са черния и белия бор, малка част – акация и хибридна топола. 

Горският фонд се стопанисва:  

 от Община Стамболово, която притежава общинския горски фонд, възлизащ на 

повече от 95 000 дка (80% от горския фонд);  

 от Държавна агенция по горите, която се грижи за държавния горски фонд3. 

Основните горскостопански дейности, които се развиват в горските територии са: 

дърводобив, възобновяване и залесяване, опазване на горите от пожари и превантивни 

дейности – направа на лесокултурни прегради и минерализовани ивици. Дърводобивът се 

изпълнява чрез договаряне с лицензирани дърводобивни фирми. 

Над 70% от териториите са залесени, а средната възраст на горите е 46 години за ТП ДГС 

Хасково. 

Основните дървесни видове са:   

 Иглолистни: белборови, черборови, атласки кедър, смесени иглолистни, 

смесени иглолистни и широколистни; 

 Широколистни високостъблени: зимнодъбови, церови, чернодъбови, тополови, 

брезови, ясенови, смесени широколистни; 

 Издънкови за превръщане: дъбови, благунови, церови, габърови, смесени 

широколистни; 

 Нискостъблени: дъбови, церови, акациеви, келявогабърови, смесени 

широколистни. 

В резултат на провежданите залесителни мероприятия през 70-те години на миналия век 

основни култури са черният и белият бор, малка част – акация и хибридна топола.  

 

                                                 
3
Държавният горски фонд (ДГФ) на територията на общината се стопанисва от  ТП „ДГСХасково”.  
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Таблица № 25. Разпределение на площта на ГСУ Стамболово по видове гори и по 

собственост 
 

Видове гори 4 ГСУ 

Стам-

болово 

ДГТ Част-

ни 

гори 

Рели-

гиозни 

гори 

ОГТ 

 ха ха ха ха ха 

1.Иглолистни 2480.9 208.4 24.8 39.7 2208.0 

2.Широколистни 

високостъблени 

516.7 42.8 5.7 8.3 459.9 

3.Реконструкция 1723.7 185.1 92.0 0 1446.6 

4.Издънкови за превръщане 6864.9 784.3 14.0 6.0 6060.6 

5.Нискостъблени 791.2 417.5 17.9 3.0 352.8 

Всичко: 12377.4 1638.1 154.4 57.0 10527.9 

Източник: Данни от община Стамболово 

В ловно-стопанско отношение част от горите, устроени към лесничейството, са 

разпределени в 8 ловностопански района, предоставени на съответния брой ловно- 

рибарски дружинки, които се включват в Ловно-рибарско дружество – Хасково. За същите 

са разработени ловоустройствени проекти от страна на дружеството. 

Общината е въведена във владение на над 8700 ха гори, като актуваните по землища са 

дадени в Таблица № 26:  

Таблица № 26. Актувани гори на община Стамболово 

 

АКТУВАНИ ГОРИ НА ОБЩИНА 

СТАМБОЛОВО 

№ Населено място Обща площ, ха Бр. актове  

1 Лясковец 382,26 13 

2 Тънково 1252,559 15 

3 Маджари 417,832 27 

4 Воденци 495,2227 17 

5 Голям извор 866,313 8 

6 Долно Ботево 615,24 7 

7 Войводенец 272,26 3 

8 Жълти бряг 258.70 7 

9 Долно Черковище 775,69 14 

10 Долно поле 291,1612 18 

11 Стамболово 542,1626 24 

12 Царева Поляна 508,2454 47 

13 Силен 548,7 16 

14 Голобрадово 83,911 6 

15 Бял кладенец 220,836 14 

16 Рабово 236,58 5 

17 Пчелари 540,321 13 

18 Светослав 437,4122 30 

19 Пътниково 268,24 9 

   Общо: 8754,946 293 

                                           Източник: Данни от община Стамболово 

Горите са предпоставка за развитието както на дърводобивната и дървообработващата 

промишленост, така и за туризма.   
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Страничните ползвания на горския ресурс на територията на  община Стамболово включват 

следните дейности:  

 Пашата на добитъка е най-важното странично ползване от горите. Тя се допуска в 

част от площта; 

 Косенето на трева за сено; 

 Добив на листников фураж. При извеждане на предвидените сечи, при извършване 

на реконструкциите и при отглеждане на младите култури може да се добива по 

около 500 куб.м листников фураж годишно; 

 Добив на билки и горски плодове. Най-разпространените видове билки са: риган, 

мащерка, жълт кантарион и други; горски плодове: шипка, глог, трънки, къпини и 

други; гъби: манатарка, пачи крак, челядинка, печурка, сърнела и други.   

За съжаление в последните години се увеличава делът на бракониерската сеч, като повечето 

от извършителите са с ромски произход. Горите са източник на много ценни ресурси, а 

именно дървесина, билки, горски плодове, гъби и др. Горите са застрашени от унищожение, 

тъй като за голяма част от населението с ниски доходи те са ресурс, който бързо може да 

бъде оползотворен. На сериозно изсичане са подложени главно буковите гори, поради 

завишеното търсене на дървесина от тях за мебелната промишленост. С оглед развитието на 

туризма в района е важно да не се допуска масово изсичане на горите, трябва да се избягват 

и голите сечи, за да не се появят екологични проблеми. Огромните площи с изсечени гори 

ще отблъснат туристите, ще доведат до намаляване и изчезване на някои биологични 

видове, които са важни за биоравновесието в региона.   

Като цяло в общината трябва да се засили контролът върху сечта, като се разработят 

програми и се търсят средства и за залесяване на голите терени. Трябва да се засили и 

превенцията от възникване на пожари. До момента се разчита основно на естественото 

възпроизводство на горите, което не е достатъчно. Разнообразието на растителния и 

животинския свят трябва да бъде съхранено, като в тази връзка е важно да се увеличи 

площта на горите с рекреационна цел и на защитените територии.  

Необходимо е собствениците на гори да унифицират и да обединят усилията си за 

опазването и устойчивото развитие на горите.  

Балансираното използване на горите на територията на общината е важно, поради което 

трябва да се прецизира икономическата полза от продажбата на дървен материал, за да не се 

навреди на развитието на туризма и на екологията. Същевременно неорганизираното 

използване на горите за туризъм също крие рискове – пожари, нарушаване състоянието на 

горите, замърсяване и др. Като се има предвид, че развитието на общинската икономика в 

значителна степен зависи от използването на горите, от важно значение е запазването на 

ресурсите от горския фонд, за да се запазят неговите екологични и социално-икономически 

функции.  

10. Туризъм и търговия 

Територията на община Стамболово не е сред развитите и утвърдени туристически 

дестинации. Като цяло подотрасъл „Хотелиерство и ресторантьорство“ формира под 0,5% 

от нетните приходи от продажби за община Стамболово. Въпреки това територията 

притежава голям потенциал от природни и културно-исторически дадености като основа за 

устойчиво развитие на различни форми на туризъм.  
 

Природните дадености, чистият въздух и водните басейни, зелените гори и богатото 

историческо наследство на територията на община Стамболово създават условия за 
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развитие на различни форми на местен туризъм, като: селски туризъм, екотуризъм, културен 

туризъм и други алтернативни форми на туризъм.  

Източни Родопи предлагат живописни туристически маршрути особено за любителите на 

пешеходния, екстремен, културен и екологичен туризъм. 

През последните 10 години по поречието на река Арда (с. Долно Черковище) бяха 

изградени туристически комплекс „Арда” и туристически комплекс „Перпера“, ремонтиран 

бе и Мотел „Гледка”, изгради се семеен хотел в с. Кралево и в с.Стамболово,  както и 

няколко къщи за гости, които приемат през последните години своите посетители. Една част 

от туристическите обекти се утвърдиха и имат постоянен текущ поток от туристи.  

В следващите няколко таблици се описват функциониращите туристически обекти и 

техният капацитет за посрещане на гости. 

Таблица № 27. Места за настаняване и средства за подслон 

 

 

№ 

 

Име 

 

Легла/ 

стаи 
Адрес 

Кате-

гория 
Телефон 

 

1

. 

Мотел „Гледка “ 

Красимир Ангелов 

„БИЛДКОМ” ЕООД 

 

60 легла 

с. Гледка  

http://hotelgledka.hit.bg/ 
 

 

03721/2238 

 

2

. 

Бунгала „Арда”,  

в Хотелски комплекс „Арда” 

„БЯЛТЕКС ГРУП” ЕООД,            Юмер 

Тасим        

 

30  легла 

с. Долно Черковище 

( по поречието на река Арда) 

http://www.complexarda.com/ 

 
 

038/663  732 

0888/637 234 

 

3

. 

Бунгала за отдих и туризъм „Перпера” 

– Кован кая 

Гюнер Сербест - ЧЗП 

 

20 легла 

с. Долно Черковище 

(по поречието на р. Арда) 
https://www.facebook.com/complex.per

pera/info 

 
 

088 979 2372 

perpera@dir.bg 

 

4

. 

Самостоятелни стаи за подслон и 

нощувки „Мако” 

„ЕМ МАСТЕР” ЕООД 

Екрем Мюмюн 

 

10 легла 

с. Стамболово 

 
 

 

03721/2219 

 

5

. 

Къщи за гости „Никодиа” 

„НИКОДИА” ЕООД 

Никола Евтимов 

 

18 легла 

с. Царева поляна 

http://nicodia.com/  
 

 

0879 186081 

 

6

. 

Самостоятелни стаи за гости 

„Бакалница Тракия” 

Димо Карабоюков - ЧЗП 

 

6 легла 

с. Поповец 

www.biotrakia.bg/ 

 

 

 

 

0887 78 10 22 

 

7

. 

Хотел „Арда” 

(Комплекс Арда) 

„БЯЛТЕКС ГРУП” ЕООД ЮМЕР 

ТАСИМ 

 

 

21 легла 

с. Долно Черковище 

http://www.complexarda.com/  

 

 

038/663  732 

0888/637 234 

 

8

. 

Къща за гости „Тепавицата” 

с. Рабово 

Петко Ангелов 

 

13 легла 

с. Рабово 

www.tepavicata.com/ 

 

 

 

 

0879635811 

9

. 
Бунгала „Балкан Вилидж” 

Петър Петров 

20 легла с. Царева поляна 

В близост до яз. „Балкан”  
0888/62-22-17 

1

0

. 

Къща за гости 

„Воеводски хан” 

16 легла с. Кралево 

 

0885/ 915057 

1

1

. 

Къща за гости „Агродиа” 9 легла с. Царева поляна 

 
0888202459 

mailto:perpera@dir.bg
http://www.biotrakia.bg/
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1

2

. 

Семеен хотел „Хефес“ 20 легла с. Кралево , местността 

„Бобада“  
0879 63 57 57  

1

3

. 

Семеен хотел „Перпера“ 12 легла С. Долно Черковище 

 

0887 95 65 10 

 

 

Туристически вили и хижи 

 

Име 
Легла/ 

стаи 
Адрес 

Кате-

гория 
Телефон 

Туристически център за еко туризъм, 

Община Стамболово 

10 

легла 
  на 900 м от с. Тънково 

 

- 
03721 2234 

 

Туристическата инфраструктура има потенциал да се изгражда и доразвива на базата на  

наличните възможности за развитие на археологически, селски, религиозен и културен 

туризъм.    

 

Все още трудно се организират туристически маршрути, въпреки изградения Туристически 

информационен център в с. Стамболово и наличието на необходимия софтуер.Предлагането 

им не се координира от ТИЦ и се разчита единствено на инициативността на собствениците 

на туристически обекти. Към момента липсват добре маркирани, обозначени и описани 

екопътеки. Съществуващите екопътеки не се поддържат текущо. 

 

Наличието на традиции за производство на лимец и произвежданите от него продукти, 

отдалечеността от промишлени замърсители е добра предпоставка за производството на 

екологично чиста селскостопанска продукция и за развитието на селски и кулинарен 

туризъм. Заради спокойствието и тишината, които предлагат селата на общината, през 

последните години има засилен интерес към възможностите за предлагане на туристически 

услуги. Наличието на река Арда и множеството микроязовири в района предлагат места за 

краткотраен отдих в края на работната седмица. 

 

Търговията и услугите на територията са слабо развити с изключение на магазинната 

мрежа, която е с добро покритие в повечето населени места. Прави впечатление, че сред 

големия брой закрити и неработещи фирми най-голям е броят на фирмите, регистрирали в 

предмета си на дейност търговията и услугите. Явно възможностите на местните 

предприемачи в тази област не са се оказали толкова големи, а и покупателната способност 

на местното население е ограничена, така че основният дял от регистрираните фирми с 

предмет търговска дейност са закрити.   
 

Магазинната мрежа е добре развита, но се отличава с еднообразие на магазините 

(хранителни стоки) и заведенията (кафенета). Ниската покупателна способност на 

населението възпрепятства откриването на специализирани магазини, както и предлагането 

на разнообразни услуги. Поради тази причина населението е принудено да посещава 

близките областни центрове, за да се сдобие с необходимите му стоки и услуги. 

Търговията е представена от множество частни заведения за обществено хранене, кафенета, 

магазини за хранителни и нехранителни стоки, функциониращи основно в няколко 

населени места на територията: с. Стамболово, Долно Черковище, Долно Ботево, Силен, 

Жълти бряг, Лясковец, Поповец, Пчелари, Гледка и др. 

Таблица № 28. Заведения за хранене и развлечение 
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Ресторанти 

Име 
Места 

Адрес 
Кате-

гория 
Телефон 

Ресторант „Гледка”, Красимир Ангелов 

„БИЛДКОМ” ЕООД 

50 с. Стамболово 

http://hotelgledka.hit.bg/  
03721/2238 

Бистро „АРДА” 

„БЯЛТЕКС ГРУП” ЕООД 

с. Долно Черковище 

ЮМЕР ТАСИМ 

50 с. Долно Черковище 

http://www.complexarda.c

om/ 

 
038/66 37 32 

0888/637 234 

Ресторант „Хефес“ 

С. Кралево 

Местността „Бобада“ 

20 с. Долно Черковище 

  
0879 63 57 57 

 
 

Кафе-аперитиви, бистра, пивници 

Име 
Места 

Адрес 
Катего-

рия 

Телефон 

Кафе-аперитив “„МАГИ-1”  

ЕТ „КАЛОЯН КОЛЕВ” 

КАЛОЯН АТАНАСОВ КОЛЕВ 

 

40 

 

с.Стамболово 

 

 
Тел. 

03721/236

6 

Интернет кафе „Телецентър” 

ЕТ „ГЮСЕФ” 

СЕВГИНАР СЕРБЕСТ 

 

26 

 

с. Стамболово 

-  

Пивница „Стефи” 

ЕТ „СТЕФИ- СТЕФАНКА ДИМОВА 

ЛАТУНОВА” - СТЕФАНКА ЛАТУНОВА 

 

25 

 

с. Долно Ботево  
 

Кафе-аперитив „Найк” 

ЕТ „НАЙК-НИКОЛА ЙОРДАНОВ” 

НИКОЛА ЙОРДАНОВ 

 

25 

 

с. Долно Ботево 

 

 

Кафе-аперитив „Арда” 

ЕТ „АРДА-АДЕМ МЕХМЕД” 

АДЕМ ОСМАН МЕХМЕД 

 

20 

 

с. Долно Черковище  
 

Пивница  

ЕТ „Стайко Стайков- Константин Стайков” 

КОНСТАНТИН СТАЙКОВ 

 

20 

 

с. Жълти бряг  
 

Кафе-аперитив „ДАНИ” 

ЕТ „СТАНИМИР ДИМИТРОВ-ДД” 

СТАНИМИР ДИМОВ 

 

30 

 

с. Жълти бряг  
 

Кафе-аперитив „ИХ-55” 

ЕТ „ИЛИЯН ХУБЕНОВ-ИХ55” 

ИСМАИЛ ХАЛИЛ АХМЕД 

 

25 

 

с. Лясковец  
 

Кафе-аперитив „Бен беля” 

ЕТ „СЕЛИМ АХМЕД- БЕН БЕЛЯ” 

СЕЛИМ АХМЕД 

 

20 

 

с. Поповец 

 

 

Пивница „ИБО” 

ЕТ “Ибо-Ибрям Шукри-Шукри Хасан” 

ШУКРИ ХАСАН 

 

20 

 

с. Поповец  
 

Кафе-аперитив „СЕВИ” 

ЕТ „СЕВДЖАН МЕХМЕД” 

СЕВДЖАН СЕЙДАХМЕД МЕХМЕД 

 

22 

 

с. Пчелари  
 

Кафе-аперитив „Пчелари” 

ЕТ „МЕЧОК-ИСМЕТ МУСИН” 

ИСМЕТ МУСИН РЕДЖЕБ 

 

15 

 

с. Пчелари 

-  

Кафе-аперитив „Гюсеф” 

„ГЮСЕФ” ЕООД 

СЕВГИНАР СЕРБЕСТ 

 

20 

 

с. Силен 
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Кафе-аперитив 

„Гюлюстан Яшар” 

ЕТ „ГЮЛЮСТАН ЯШАР” 

 

20 

 

с. Царева поляна  
 

Бистро „Чинара“ 

С. Стамболово 

20 с. Стамболово 
 

 

 

Дискотеки 

Име 
Места 

Адрес 
Кате-

гория 

Телефон 

Дискотека „Гледка”  

Красимир Ангелов 

„БИЛДКОМ” ЕООД 

 

40 

 

с. Гледка  
03721/223

8 

 

На територията на община Стамболово търговията бeлежи ръст на подобряване на 

качеството за сметка на броя на обслужващите фирми. Поради икономическата криза през 

последните години броят на фирмите, занимаващи се с търговия, пада и през 2013 г. 

функционират 41 фирми в сферата на услугите, в които са заети 42 човека и имат нетни 

приходи от 4 753 хил. лв.  

Търговските обекти осигуряват работни места за част от местното население, но заетостта 

на трудово активното население на общината изисква по-голяма предприемаческа 

активност, както и развитие на нови услуги за жителите и гостите на общината. 

Търговската мрежа обслужва както населението на територията на общината, така и гостите 

на региона. Развитието на туризма ще стимулира развитието на търговията и ще допринесе 

за обновяването и за увеличаването на търговските обекти, както и за увеличаване на 

нетните приходи от продажби и на заетите лица в тях. 

Освен магазинната мрежа на територията на общината има и обекти, предоставящи 

различни услуги. Така например в община Стамболово има три бензиностанции, които се 

намират в с. Стамболово, с. Голям извор и с. Силен. Автомивки са изградени в с.Силен и в 

с. Стамболово. Автосервиз има в с. Стамболово, а в с. Силен е открит и Пункт за 

технически прегледи.   

Административните услуги на територията на община Стамболово са представени от 

кметствата във всички населени места, както и от общинските администрации; 

полицейските пунктове в някои населени места и от пожарната в Стамболово. Липсват 

клубове на пенсионера и аптека. Културата е съсредоточена в народните читалища в по-

голямата част от населените места. Съобщенията в пощенските станции също 

функционират в по-голямата част на населените места.  

11. ВиК инфраструктура, чистота на водите и почвите 

Съществуващата водоснабдителна и канализационна мрежа на територията на община 

Стамболово е доста разнообразна. Така например на територията на община Стамболово е 

изградена изцяло водоснабдителната мрежа, една част от която е и обновена, канализацията 

е изградена частично в някои населени места, има изградени и седем пречиствателни 

станции4.  

                                                 
4с. Поповец-Зимовина с дължина 8 727 м. и ПОСВ от 2010 г. – работеща; с. Кладенец с МПСОВ/2008 г. 

(невъведена в експлоатация); с. Малък Извор с МПСОВ/2007 г. (невъведена в експлоатация); с. Долно 

Черковище с МПСОВ/2007 г. (невъведена в експлоатация); с. Лясковец с МПСОВ/2009 г. (невъведена в 

експлоатация); с. Маджари с МПСОВ/2008 г. (недоизградена и невъведена в експлоатация); с. Кралево с 

МПОСВ/2008 г. – работеща. 
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До момента ВиК инфраструктурата се управляваше от „ВиК Хасково“ ЕООД и „ВиК 

Стамболово“ ЕООД. Има обаче взето решение на Общински съвет Стамболово за 

присъединяване към Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД – Хасково. На този етап 

се изчаква, за да се уточни начина и реда за сключване на договор за 18 села, които са 

обслужвани до момента от общинската фирма. 

Както вече се каза по-горе, водоснабдяването на населените места в община Стамболово е 

решено напълно, главният водопровод е с дължина над 42 км и е прокаран от с. Долно 

Черковище (р. Арда)  до с. Балкан.  В общината са изградени 140 км водопроводна мрежа в 

населените места, 49 025 л. м е дължината на водопроводната мрежа извън населените 

места, има и водоснабдителна помпена станция.  

Община Стамболово се захранва с питейна вода от 2 бр. шахтови кладенци, изградени по 

поречието на Арда – с.Долно поле, от които единият е работен, а другият – резервен. Те 

осигуряват питейната вода за 18 села в общината, като дебитът е средно 670 куб. м на 

денонощие. Освен това съществуват 2 бр. щахтови кладенци на р.Бързей, които обслужват 

с. Жълти бряг. Дебитът е около 105 куб.м на денонощие, обслужват се 20 бр. напорни и 2 

бр. черпателни водоема с обща квадратура 3 425 куб. м, като във всяко населено място има 

работен напорен водоем, а в помпените станции – Долно поле и Силен, съответно и 

черпателни резервоари. Съществуващите резервоари са напълно достатъчни за обслужване 

на населението. Няма неводоснабдени селища. Средно дневната водна обезпеченост на 

жител възлиза на 72 литра. В месеците юли, август и септември поради сушата се 

наблюдава рязко спадане на нивата в шахтовите кладенци. Затруднява се водоподаването, но 

до режим на населението засега не се е стигало.  

Покритието и степента на изграденост е 100%. Общата дължина на външните водопроводи 

е 51 240 м, а на вътрешните – 551 000 м. Външните водопроводи са в диапазона Ф 55 до Ф 

365, като една част са изпълнени от стоманени тръби, а друга от HDPE. 

Водоснабдителната система, която е разположена на територията на общината черпи вода 

от следните помпени станции:  

 подем 1 - Долно поле – ШК – работна мощност 36КВт. В експлоатация от 1999 г.;  

 подем 2 - Долно поле – помпена станция с 2 бр. работни помпи с мощност 90 КВт. В 

експлоатация от 1999 г.; 

 подем 3 - Силен – помпена станция с 1 бр. работна помпа с мощност 75 КВт и 1 бр. 

резервна помпа с мощност 135 КВт. В експлоатация от 1999 г.; 

 ПС „Ж.Бряг“ – 2 бр. помпи с мощност 7 КВт. В експлоатация от 2007 г. 

Питейните резервоари са в сравнително добро състояние. Масово се нуждаят от подмяна на 

системата вход-изход крановите стопанства. Съществуват неработещи спирателни кранове, 

които са силно корозирали и има компрометирани елементи от сухите камери. 

Шахтовите кладенци са в сравнително добро състояние. За помпените станции в селата 

Долно поле 1 и 2, Силен и Жълти бряг е необходима частична рехабилитация и подмяна на 

крановите стопанства. 

 

Таблица 34.Водопровод на селата Силен – Лясковец – Кладенец; Кралево – Гледка – 

Стамболово – Царева поляна – Балкан и от НВ Маджари – водоем с.Рабово 

 
№  МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ДЪЛЖИНА Ф- ВИД НА ТРЪБИТЕ 
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В МЕТРИ ТРЪБИ 

11. Напорен водопровод БПС 10 и 11 до   1360 Ф377/5 стоманени тръби 
22. ПС II подем - НР( Маджари) 200 куб.   5420 ф219 стоманени тръби 
33. НР(Маджари) - ПС Силен    1400 ф219 стоманени тръби 

44. ПС Силен - Водоем Стамболово 500 куб.   14160 ф219 стоманени тръби 
55. Водоем Стамболово - НР(Ц.поляна)   3020 ф110 ПЕВП 

66. НР(Ц.поляна) - Ц.поляна    1880 ф80 ПЕВП 

77. Ц.поляна - Балкан   2630 ф75 ПЕВП 

88. ПС II подем  до НР (Долно Черковище)   2360 ф108 стоманени тръби 

99. РШ (Долно поле) - Водоем Долно поле   300 ф100 стоманени тръби 

110 РШ (Войводенец) - Водоем Войводенец   60 ф100 стоманени тръби 

111 НР(Маджари) - РШ Пчелари   3720 ф108 стоманени тръби 

112 РШ (Пчелари) - РШ Голобрадово   1820 ф108 стоманени тръби 

113 РШ Голобрадово - Водоем Голобрадово   30 ф89 стоманени тръби 

114 Рш Голобрадово – ВодоемРабово  1880 ф108 стоманени тръби 

115 ПС Силен - РШ Воденци  2684 ф110 ПЕВП 

116 РШ Воденци - Водоем Воденци  250 ф90 ПЕВП 

117 РШ Воденци - Водоем Пътниково  3000 ф90 ПЕВП 

118 РШ Силен - Водоем Силен  60 ф50 ПЕВП 

119 РШ Лясковец - Водоем Лясковец  100 ф63 ПЕВП 

220 РШ Зимовина - Водоем Зимовина  2290 ф83 стоманени тръби 

221 РШ Кладенец- Водоем Кладенец   2376  ф83 стоманени тръби 

222 РШ Гледка - Водоем Гледка   92 ф110 РЕ-100 

223 Водоем Гледка - РШ  за Кралево   2267 ф110 РЕ-100 

224 От РШ Кралево  - с.Гледка   467 ф90 РЕ-100 

225 РШ Кралево - водоем Кралево   1422 ф90 РЕ-100 

226 РШ Стамболово - Водоем Стамболово   30 ф219 стоманени    

  Всичко в метри:   55078     

Източник: Община Стамболово 

Довеждащият водопровод се намира в сравнително добро състояние. В селата Стамболово, 

Гледка и Зимовина водопроводните тръби са етернитови, амортизирани, физисни и морално 

остарели. Очаква се да бъдат подменени около 20 км.  

Подадената вода за 2014 г. е 216 710 куб. м, а са фактурирани 129 896 куб. м води, за 2015 г. 

са съответно 171 970 куб. м, а фактурираните количества са 142 774 куб. м, за 2016 г. са 

съответно 217 400 куб. м, а фактурираните количества са 151 864 куб.м, така че загубите от 

аварии, кражби, течове и други възлизат на около 30%. Средно месечния брой на авариите 

възлиза на 6, като се наблюдава увеличение поради амортизиране на водопреносната 

система. Съществуващата водоснабдителна мрежа е претърпяла само частична 

реконструкция.  

Провежда се непрекъснат мониторинг на питейната вода, като за целта ВиК Стамболово 

има сключен договор с РЗИ Хасково. За 2016 година са взети 53 броя проби, а 48 от тях 

отговарят на изискванията. 

 

Таблица  35. Напорни тръбопроводи в метри по населени места 
 

№ Населено място метри № Населено място метри 

1. Кладенец  5050 6. Силен – Силен  1130 

2. Стамболово  3020 7. Силен – Лясковец 3000 

3. Царева поляна –Царева поляна 1880 8. Лясковец – Кладенец  4980 

4. Царева поляна – Балкан 2630  Общо: 23040 
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5. Маджари – Силен  1350    

Източник: Община Стамболово 

Канализационната мрежа е с обща дължина 165 601,00 л. м, от тях 92 213,20 л. м са 

изградени през последните години.Канализацията е обхванала 57,18% от населението, в 

останалите случаи се използват все още септични ями и попивни кладенци. Тези данни са 

един сравнително добър показател за малка община като Стамболово.  

Таблица № 36.Канализационна мрежа на община Стамболово 

№по 

ред Населено място 

линейни 

метри 

(общо)  

линейни 

метри 

(изградени)  ПСОВ 

% на 

обхванатото с 

канализация 

население   

1 Стамболово 17389,00 8753,20   50,51 

2 Жълти бряг 15170,00 8503,00   56,05 

3 Царева Поляна 18858,00 11579,00   61,4 

4 Балкан 1860,00 354,00   19,05 

5 Гледка 6537,00 2339,00   35,78 

6 Долно Ботево 10485,00 3334,00   31,8 

7 Тънково 11975,00 9095,00   75,95 

8 Светослав 4480,00 1760,00   39,29 

9 Силен 4660,00 1628,00   36,5 

10 Голям извор 7908,00 2722,00   34,42 

11 Долно поле 3865,00 1083,00   28,02 

12 Войводенец 3067,00 1180,00   38,46 

13 Воденци 3760,00 880,00   23,42 

14 Рабово 3248,00 1233,00   37,97 

15 Голобрадово 3825,00 1063,00   27,78 

16 Пчелари 4200,00 1144,00   27,23 

17 Бял кладенец 6193,00 1543,00   24,92 

18 Пътниково 1920,00 578,00   30,12 

19 Малък извор 5763,00 5763,00 да 100 

20 Маджари 2306,00 2306,00 да 100 

21 Кралево 3854,00 3854,00 да 100 

22 Лясковец 6202,00 6202,00 да 100 

23 Долно Черковище 5286,00 5286,00 да 100 

24 Кладенец 3212,00 3212,00 да 100 

25 Зимовина 4625,00 3172,00 да 68,58 

26 Поповец 4953,00 3647,00 да 73,64 

  Всичко в метри: 165 601,00 92 213,20   57,18 

Източник: Община Стамболово 

Резервоарите също се нуждаят от по-добра текуща поддръжка – борба с външната корозия 

по тръби и арматури, подмяна на стари СК, тръби, парапети, стълби. Единственото 

третиране е обеззаразяването на водата е чрез хлориране. 

Природният състав на водите варира в широки граници по отношение на твърдост, флуорен 

и йоден дефицит, което обуславя необходимостта от постоянство в провежданите 

профилактични мероприятия. Незначителни са отклоненията в показателите амоняк, 

нитрити, окисляемост и фосфати. Природно обусловено е наднорменото съдържание на 

манган в питейните води, който силно влошава органолептичните показатели, а това води 

до големи загуби за поддръжка на водопроводните съоръжения.  

Осигурена е вода за селскостопански нужди в 10 от селата на община Стамболово. В 4 от 
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тях водоподаването е от „Стамболово” ЕООД и в 6 от „Напоителни системи” Хасково.  

На територията на с. Долно Ботево има два минерални извора. Има и други, които не са 

проучени и не се познават.  

12. Екологична характеристика 

Екологичните условия на община Стамболово се формират от взаимодействието и 

взаимното влияние на определени природни и антропогенни фактори.5 

Основните антропогенни фактори, които оказват влияние върху качествата на околната 

среда на общината са: промишлеността, транспорта, бита, употребата на изкуствени торове 

и пестициди в селското стопанство. Тези фактори влияят върху състоянието на 

атмосферния въздух, водите и почвите. 

Община Стамболово се характеризира с добро качество на околната среда, което се 

определя от липсата на крупни промишлени замърсители, земеделие, основаващо се на 

традиционни екологосъобразни методи, както и на благоприятни климатични условия. 

Качество на водите   

Речният басейн се определя като основна единица за съвместно управление на 

повърхностни и подземни води от държавните и общинските структури по количество и 

качество за постигане на устойчиво водоползване и опазване на водите и водните 

екосистеми. 

Общинските планови и стратегически документи залагат спазването на принципа на 

солидарността и обществения интерес чрез осигуряване на сътрудничество на всички нива 

на управление: държавна администрация, общинска администрация, водоползватели и 

екологични организации. 

В стратегическата документация е залегнало основното разбиране, че „замърсителят 

плаща“, въведени са и други икономически регулатори за екологосъобразното използване и 

опазването на водите. 

В община Стамболово липсват населени места с режим на водоподаване, както и населени 

места без централно водоснабдяване. Няма и отклонение в стандартите за качеството на 

питейната вода. В голяма част от населените места е изградена канализация.  

Водите на територията на община Стамболово се управляват от ВиК – Хасково и частично 

от „Стамболово” ЕООД6, Басейнова дирекция – Пловдив, Регионалната здравна инспекция 

(РЗИ) и др. Производственият и санитарен контрол по химичните, микробиологичните и 

радиологичните показатели на питейните води се извършват от ВиК – Хасково. 

На територията на с. Долно Ботево има два минерални извора. Има и други, които не са 

проучени и не се познават. 

Сравнително малко е наличната информация за съдържание на пестициди в повърхностните 

и подземните води. Липсва и готовност за текущо анализиране на замърсяванията. 

Специализираните институции като: НЦХМЕХ, Изпълнителната агенция по околна среда, 

Регионалните здравни инспекции в страната (РЗИ) и Централната лаборатория за контрол 

на пестициди, нитрати, тежки метали и торове към Националната служба за растителна 

                                                 
5 При анализа на компонентите на околната среда са използвани  данни от Национална стратегия за опазване 

на околната среда на МОСВ и данни на НСИ. 
6 Предстои подписване на договора и разделението на дейностите по поддръжката на водоснабдителната и 

канализационната система. 
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защита не следят текущо качеството на водите, а се отзовават при възникнал проблем. В 

подобни случаи се увеличава рискът от нерегистрирани огнища на замърсяване поради 

некомпетентността на местното население, слабото познаване на нормативната уредба и 

процедурите за контрол над качеството на околната среда.  Проблемът е изключително 

важен поради способността на редица пестициди да персистират с години в околната среда. 

Върнатите земи, влизащи в санитарно-охранителните зони на питейните водоизточници, и 

неправилното използване на пестицидните препарати създават реална опасност за бъдещо 

замърсяване на водните басейни. 

Чистота на почвите 

Липсват актуални данни за чистотата на почвата в община Стамболово. Поради липсата на 

сериозни замърсители се смята, че почвата, както и водите, има висока степен на чистота. 

За нейното опазване важно значение имат Законът за опазване почвата от замърсяване и 

Законът за опазване на земеделските земи. Според действащата нормативна уредба почвата 

в населените, курортните и излетните места и земите около тях, както и в района на 

водохващанията за питейно водоснабдяване, се поставя под санитарна охрана. Почвата, 

която се използва за селскостопански нужди, се поставя под охраната на МЗХ. Опазването 

на земеделските земи е вменено като задължение главно на собствениците и ползвателите 

на земеделски земи, опазването на чистотата на почвите, съответно на предприемачите и 

местното население. Всеки, който е допуснал замърсявания, произтичащи от извършваната 

от него стопанска или друга дейност, е длъжен да понесе съответната санкция за 

допуснатото нарушение. На общината се възлага основно контролираща, а в някои случаи и 

санкционираща роля. Затова представителите на местната власт трябва да познават добре 

различните производства, опасностите от тяхната дейност и мерките, които планират 

техните собственици, за да се предотвратят замърсяванията и да не възникват екологични 

огнища, които да стопират развитието на екологичния туризъм и екологичното селско 

стопанство. 

Кариерите за добив на инертни материали, които се намират на територията на общината, 

са сериозен замърсител и освен това нарушават териториите. Те се намират в следните 

населени места: с.Кралево (25 дка), с.Пчелари (12 дка), с.Голям извор (15 дка) и с.Долно 

Ботево (1 дка). 

В общината има и свлачища, чието местоположение и площи, както и предприетите мерки 

са отразени в следващата таблица.  

 

Таблица   42. Свлачища в община Стамболово 
 

Местонахождение на 

свлачището 

Площ Предприети мерки 

за защита 

с. Лясковец, „Бунарджика“ 25 дка няма 

с. Долно Черковище, „До село“ 100 дка няма 

с. Воденци, „Домбелек“ 20 дка няма 

Източник: община Стамболово 

 

 

13. Състояние на атмосферния въздух 

От 1996 г. в страната е в сила Закон за чистотата на атмосферния въздух, който дава 

основната законова регламентация на дейностите по опазване чистотата на въздуха. В 

действащото към момента национално законодателство напълно е адаптирана новата 
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Директива за изгаряне на неопасни отпадъци, както и Директиви 70/220/ЕЕС, 72/306/ЕЕС, 

88/77/ЕЕС и 77/413/ЕЕС относно изискванията към МПС и Директиви 84/360/ЕЕС, 

88/609/ЕЕС, 89/369/ЕЕС и 94/67/ЕС относно нормирането на емисии от определени 

производствени дейности.  

Целта на закона е да се защити здравето на хората и на тяхното потомство, животните и 

растенията, техните съобщества и местообитания, природните и културните ценности от 

вредни въздействия, както и да предотврати настъпването на опасности и щети за 

обществото при изменение в качеството на атмосферния въздух в резултат на различни 

дейности. 

Регионът на РИОСВ – Хасково се обслужва от Мобилна автоматична станция за 

наблюдение качеството на атмосферния въздух към Регионална лаборатория Стара Загора. 

Тя измерва емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с 

неподвижни източници – обезпечава мониторинговата и контролната дейност в региона на 

РИОСВ – Хасково, в т.ч. и на община Стамболово. Към РИОСВ – Хасково съществува РЛ, 

която извършва изпитване на: атмосферен въздух емисии; атмосферен въздух; отпадъчни 

газове емисии; отпадъчна вода; повърхностни води; подземни води; питейни води; почви.  

В община Стамболово поради липса на големи промишлени замърсители няма постоянен 

пункт за мониторинг и замърсеността не се следи редовно, тъй като се смята, че чистотата 

на въздуха е по-добра от тази в региона. 

Най-големи антропогенни източници на ЛОС са пътният транспорт – от бензиновите 

двигатели на МПС – 40%, индустрията с около 35% и изгарянето на горивата от битовия 

сектор. На пътния транспорт се дължат 38% от азотните оксиди. Индустрията и 

автомобилният транспорт са основните източници на олово.  

Замърсяването от бита е доста сериозен проблем за общината, тъй като повечето 

домакинства се отопляват с дърва и въглища. Затова през зимата въздухът е значително по-

замърсен. От изгарянето на горива в битовия сектор се емитират близо 70% от цялото 

количество полиароматни въглеводороди.  

Селското стопанство е основен източник на амоняк с около 50% от цялото количество.   

В района на Община Стамболово не съществуват и индикации за възникнали инциденти, не 

са постъпили в специализираните органи жалби или сигнали през последните години за 

наличието на каквито и да е местни замърсители. Поради тези причини може да се заключи, 

че въздухът на територията на общината е чист.   

14. Защитени местности и територии 

В община Стамболово има отлични природни дадености, разнообразен ландшафт и богато 

разнообразие, което е съсредоточено в следните защитените зони, местности и територии: 

 Защитена местност „Големият сипей“; 

 Природна забележителност „Шейтан кюпрю” – родопски силивряк; 

 ЗЗ „Студен кладенец”; 

 Природна забележителност „Кован кая“ – с. Долно Черковище; 

 Природна забележителност „Находище на Родопски силивряк“ – с. Рабово; 

 ЗЗ „Родопи Източни“; 

 ЗЗ „Мост Арда”; 

 Защитена местност „Находище на тракийскиклин”в землището на село Воденци. 

15. Биологично разнообразие 
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Голяма част от територията на община Стамболово се заема от Източните Родопи, коитосе 

отличават със специфичния си планински пейзаж, който се характеризира с високите си 

скали, смесицата от суша, водни басейни и девствени кътчета, които са хранилището на 

най-богатото биоразнообразие в този край на България.  
 

Уникалният релеф, съчетан с различните климатични влияния от континента и 

Средиземноморието, са превърнали този район в място, където си дават среща 

представители на различни по произход и разпространение видове.  
 

Установените 1 950 вида растения 122 са семейства, 350 вида пеперуди, 21 вида риби, 10 

вида земноводни, 26 вида влечуги, 273 вида птици и 59 вида бозайници. Преобладаващите 

флорни елементи са субмедитеранските и евро-азиатските, следвани от медитеранските. 

Ендемичният флорен елемент е представен от 85 балкански, 20 български и 7 родопски 

ендемични вида растения. Разпространени са 28 реликтни вида. За 25 вида единствените за 

страната находища са тук, 23 са включени в Европейския списък на редките, застрашени и 

ендемични видове (Женева, 1991 г.), 12 са глобално редките европейски видове, 37 вида са 

включени в приложение 2 на Вашингтонската конвенция (CITES), 5 вида – в Бернската 

конвенция. 
 

От общо 17 вида земноводни за България, тук са установени 10, като от тях 7 са защитени, 4 

включени в Бернската конвенция и 2 вида в Световния Червен Лист на IUSN 

(Международен съюз за защита на природата). 
 

Птиците са представени от 273 вида, като 241 са защитени, 77 са включени в Червената 

книга на България, 261 в Бернската конвенция, 7 вида са световно застрашени.   
 

Бозайниците са групата с най-много световно застрашени видове. От 59 вида, установени в 

Източните Родопи, 23 са включени в Световната червена листа на IUSN, 12 в категорията 

„уязвим“, 11 вида в категорията „полузастрашен”. 

 

Флора 
 

Голяма част от богатото биологично разнообразие се намира на територията на община 

Стамболово, която е разположена в Източните Родопи и отговаря на характеристиката на 

целия регион.   
 

Досега са открити близо 2000 вида висши растения, като от тях 37 са балкански ендемити, 

т.е. се срещат само на Балканския полуостров, 22 са български ендемити и са 

разпространени само в България,  а юрушкият лопен (Verbascum juruk)се среща само в 

Източните Родопи. Над 20 са растенията реликти, които са оцелели и достигнали до нас от 

далечни времена. Сред тях са родопският силивряк (Haberlea rhodopensis) и родопската 

горска майка (Lathraea rodopaea).  
 

Някога Източни Родопи са били покрити с гъсти гори. Днес само една трета от Източните 

Родопи е залесена, главно с широколистни гори със субсредиземноморски характеристики. 

Особено интересен откъм дървесни видове е районът, който обхваща част от дълбоката и 

тясна долина на река Арда, заобиколена от планински склонове и на места високи до 150 м 

скални масиви предимно с вулканичен произход. Значителна част от територията е заета от 

скални комплекси, единични скали и каменисти сипеи. На места склоновете са покрити с 

широколистни смесени гори от цер (Quercuscerris), благун (Q. frainetto), космат дъб (Q. 

pubescens) със средиземноморски елементи като червена хвойна (Juniperusoxycedrus), 

плюскач (Coluteaarborescens) и др. Карстовият район между Орешари – Долно Черковище е 

покрит почти изцяло от гори от келяв габър (Carpinusorientalis), примесен с маклен 

(Acermonspessulanum) и мъждрян (Fraxinusornus). Преобладават също и храсталаци от драка 



61 

 

(Paliurusspina-christi), люляк (Syringavulgaris), примесени със смин (Jasminumfruticans) и в 

съчетание с ксеротермни тревни формации със средиземноморски елементи. Срещат се и 

единични дървета от бадемолистна круша (Pyrusamygdaliformis), фисташка 

(Pistaciaterebinthus) и Ulmusminor. Коритото на реката е песъчливо-каменисто, като 

бреговете му са обрасли с върби (Salix) и храсталаци, а на места се срещат галерии от черна 

елша (Alnusglutinosa). На места се намират и отделни храстчета Tamarix. Басейнът на р. 

Арда е бил един от най-добре залесените в цяла България. Обаче вследствие безплановото 

им използване в миналото и безогледната им експлоатация голяма част от горите са 

изсечени, поради което днес обширни площи са обезлесени или покрити със слаби 

закелявели гори.   

В миналото голяма част от горите са били изсечени, за да се освободят пасища и 

обработваеми земи. На места те са заменени от храсталаци главно от келяв габър (Carpinus 

orientalis), драка (Paliurus spina-christi), червена хвойна (Juniperus oxycedrus).   
 

Останалата част от планината е покрита от обширни пасищни и обработваеми площи. По 

този начин се оформя характерният за района мозаечен пейзаж – редуващи се открити 

площи с формации от храсти и гори, който предоставя разнообразни местообитания и 

предопределя уникалното биоразнообразие на района. 

Местообитанията в района се влияят от човешки дейности, свързани основно с горското 

стопанство и животновъдството. Горите са застрашени от естествени или причинени от 

човека горски пожари, залесяване с неприсъщи на района дървесни видове, както и 

незаконни сечи покрай реката. През последните години имаше планове за изграждане на 

малки ВЕЦ-ове по поречието на Арда, които бяха отхвърлени от местното население и 

екологичните организации.   

Фауна 
 

Разнообразните естествени местообитания в Източните Родопи и по-конкретно в община 

Стамболово са дом за много животински видове. Установени са 11 вида земноводни. Най-

често те се срещат в дерета, близо до микроязовири, в или около широколистните гори, 

край чешми и извори. 
 

От опашатите земноводни най-разпространени са дъждовникът (Salamandra salamandra) 

ималкият гребенест тритон (Triturus vulgaris). Дъждовникът има характерно черно тяло с 

жълти петна и се среща предимно в широколистните гори. Тритоните на външен вид много 

приличат на гущери, но за разлика от тях се размножават и живеят във вода. Освен малкият 

гребенест тритон, който е широко разпространен в Европа, в Източните Родопи се среща и 

южният гребенест тритон (Triturus karelinii), характерен за Югоизточна Европа, 

Северозападна Турция и Кавказ. 

В Източните Родопи освен широко разпространените в Европа зелена крастава жаба (Bufo 

viridis),  кафява крастава жаба (Bufo bufo), жълтокоремна бумка (Bombina variegata), голяма 

водна жаба (Rana ridibunda) – най-голямата жаба в Европа, горската жаба (Rana dalmatina) 

жабата дървесница (Hyla arborea) се срещат исирийска чесновница (Pelobates syriacus), 

която е разпространена в Близкия  Изток и Балканите, и гръцката жаба (Rana graeca), която 

се среща само в южните части на Балканския полуостров. 
 

Разнообразният релеф, благоприятните климатични условия и ниският екологичен 

отпечатък предопределят богатото видово разнообразие и на влечугите.  
 

Сухоземните костенурки са представени от шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и 

шипобедрената костенурка (Testudo graeca). Двата вида са близки,  различават се по 
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формата и разположението на роговите шипчета на гърба, а шипоопашатата костенурка 

имаизначително по-дълга опашка, която завършва с рогов шип. 
 

Блатните костенурки обитават бавно течащи води и блатисти местности и са представени 

от широко разпространената в Европа обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) и от 

характерната за Средиземноморието южна или каспийска блатна костенурка (Mauremys 

rivulata), която се среща по поречието на Бяла река. 

Единственият вид гекон, който се среща в Източните Родопи, е балканският гекон 

(Cyrtopodion kotschyi). Той е синантропен вид и може да се наблюдава нощем в селищата. 

От гущерите най-интересни са змиегущерът, наричан също жълтокоремен гущер и 

жълтокоремник (Pseudopus apodus) – най-големият гущер в Европа, който обаче на външен 

вид прилича на змия.   
 

От змиите най-интересни са турската боа (Eryx jaculus) - единственият представител на 

семейство Боидни (Boidae), срещащ се в Европа, и змията червейница (Typhlops 

vermicularis), която по външния си вид и подземния начин на живот наподобява дъждовен 

червей. Интересна е и котешката змия (Telescopus fallax) , която дължи името си на тясната 

вертикална зеница на окото, подобна на тази на котките. 
 

Водните змии са представени от два широко разпространени вида – сивата водна змия 

(Natrix tessellata) и жълтоухата водна змия (Natrix natrix). 
 

Единствената отровна змия, която би могла да е опасна за човека, е пепелянката (Vipera 

ammodytes). Тя лесно се разпознава по тъмната зигзаговидна ивица по гърба и малкото 

рогче на върха на предносните щитчета („муцунката”). Пепелянката не е агресивна и 

напада само при заплаха – неволно настъпване, опит за улавяне. 
 

Във водите на река Арда и язовирите в община Стамболово се срещат 26 вида риби от 8 

семейства като от тях 4 са балкански ендемични вида: Vimba melanops (маришки морунаш, 

караятак), Chondrostoma vardarense (скобар), Barbus cyclolepis (маришка мряна) и 

Sabanejewia balcanica (лингур, балкански щипок). Интересен факт е, че голяма част от 

рибите извършват размножителни миграции. Много от тях изминават значителни 

разстояния по теченията на реките, за да хвърлят хайвера си. 
 

Във водите на язовирите и водоемите се срещат сом (Silurus glanis), слънчева риба (Lepomis 

gibbosus), бяла риба (Stizostedion lucioperca) и редица видове от сем. Шаранови, а в реките – 

кротушката (Gobio gobio), както и представителите на сем. Виюнови (Cobitidae) и сем. 

Попчета (Gobiidae). 
 

Източни Родопи са едно от най-богатите в орнитологично отношение места в Европа. 

Голямото разнообразие на местообитания, влиянието на Средиземно море и сравнително 

по-слабата човешка активност превръщат Източните Родопи в предпочитано място за 

много видове птици. Районът е с високо консервационно значение за опазването на голям 

брой редки и застрашени видове. 
 

В Източните Родопи са установени 278 вида птици – близо 70 % от птиците в България. 

Характерно е голямото видово разнообразие на грабливи птици, сред тях са царски орел, 

голям креслив орел , белошипа ветрушка. Източни Родопи са дом на най-големите колонии 

белоглави лешояди и на египетски лешояди на Балканите, а в гръцката част на планината в 

резервата Дадя е единствената колония на черни лешояди в Югоизточна Европа. Тук са 

направени и единствените наблюдения на брадат лешояд през последните десетилетия. 
 

В Източни Родопи се срещат и много южни видове като синият скален дрозд, испанско 

каменарче, малко черноглаво коприварче, черноглава овесарка и др. 
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16. Управление на отпадъците 

16.1. Съществуващо състояние при управлението на отпадъци 
 

Информацията за количествата и състава на отпадъците е от много голяма важност за 

вземане на правилни решения за тяхното управление и планиране на системите, 

инсталациите и съоръженията за третиране на отпадъците. За да се планира оптимално е 

особено важно да се анализира цялостното състояние на отпадъците на територията на 

община Стамболово през последните няколко години.  

Основните цели на Програмата и свързаните с тях мерки в Плана за действие и инвестиции 

са определени на база анализ на данните за отпадъците на територията на община 

Стамболово и идентифицираните проблеми и несъответствия.  

Осигуряването на достатъчни и надеждни данни за отпадъците е от съществено значение за 

правилната оценка на съществуващото състояние и за осъществяване на ефективно 

планиране и контрол на дейностите по управление на отпадъците.  

Основен източник на данните за отпадъците е Общинска администрация – Стамболово,  

предвид задължението на общинските власти да организират управлението на отпадъците, 

образувани на тяхна територия съгласно изискванията на националното законодателство. 

Използвани са също следните по-важни източници на информация: 

 Министерство на околната среда и водите и неговите административни структури; 

 Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС);  

 Регионална инспекция пооколна среда и води (РИОСВ) Хасково;  

 Национален статистически институт (НСИ); 

 Регионално депо за неопасни отпадъци – Харманли; 

 Регионалното сдружение за управление на отпадъците; 

 Общинско дружество ”Екоресурс - Харманли” ЕООД и др. 

16.2. Морфологичен състав на битовите отпадъци 

Основна предпоставка за адекватно определяне състава на битовите отпадъци е правилното 

дефиниране и оценка на различните отпадъчни потоци на територията на общината и 

определянето на тяхната тежест по отношение на общото количество образувани отпадъци. 

В този ред на мисли, освен битовите отпадъци обхванати от системата за сметосъбиране, 

трябва да бъдат отчетени и различните потоци отпадъци, насочени за рециклиране, както и 

други фракции разделно събрани отпадъци, напр. зелени и други биоразградими отпадъци.  

Определянето на морфологичния състав на отпадъците следва да се извършва при 

използване на стандартизиран подход, като се има предвид, че наличие на отклонения и 

неточности със сигурност ще доведат до изкривявания на резултатите.  

Трябва да се отчете фактът, че жителите на общината образуват различно количество 

отпадъци с различен състав. Тези показатели зависят от социалния статус, битовите 

особености на средата, изградената култура на потребление и други фактори, като 

демографския състав на населението, които също трябва да бъдат отчетени. 

Населението на община Стамболово през 2016 г. възлиза на 5805 жители, като в общинския 

център живеят 626 жители, а в останалите села на общината живеят 5179 души. Данните са 

от страницата на НСИ.  
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В общината не са провеждани практически изследвания за определяне на морфологичния 

състав на образуваните отпадъци. През годините не са вземани проби за анализ състава на 

битовите отпадъци, но ако се спазват обобщените изисквания включени в Методиката за 

определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, данните ще бъдат сравнително 

коректни. В случая е важно да се отчете и заобикалящата среда и качеството на живот на 

местното население.  

Във всички населени места на общината населението живее в къщи с дворове (ниско 

строителство). Средният доход на населението е по-нисък, а безработицата в община 

Стамболово е 16,43% – по-висока от средната за област Хасково, която е 9,9% за 2016 г., и 

за страната, която е 6,7%. Основната част от населението се отоплява на твърдо гориво. 

Общината през последните 10 години започва да развива туристическа дейност, 

реализираните нощувки по данни на общината за 2016 година са 2169. 

Генерираните отпадъци от Община Стамболово се събират и се извозват на Регионалното 

депо за ТБО – Харманли от самата община, където се сортират, рециклират и 

оползотворяват, а остатъка се депонира.    

ТБО се събират, като се използва контейнерна система със стационарни съдове тип 

„Бобър“. Те са поставени във всички населени места на общината и се обслужват от 

специализирания общински автомобил.   

Използваният в настоящата програма морфологичен анализ е определен на база на 

Методиката за определение на морфологичния състав на битовите отпадъци, който е един 

унифициран модел за малки общини до 10 000 жители. На тази база в следващата таблица 

се дава следният количествен и качествен състав на битовите отпадъци по години.  

 

Таблица№43. Морфологичен състав съгласно референтните стойности на 

Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци 

 

Видове отпадъци Под 3 

хиляди 

жители 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Хранителни 15.60% 189.26 188.56 180.60 182.06 180.80 176.74 162.66 

Хартия 6.10% 74 73.73 70.62 71.19 70.70 69.11 63.61 

Картон 4.00% 48.53 48.35 46.31 46.68 46.37 45.32 41.71 

Пластмаса 10.30% 124.96 124.50 119.24 120.20 119.37 116.69 107.40 

Текстил 2.00% 24.26 24.17 23.16 23.34 23.17 22.66 20.85 

Гума 1.00% 12.13 12.09 11.59 11.67 11.59 11.33 10..43 

Кожа 1.00% 12.13 12.09 11.59 11.67 11.59 11.33 10.43 

Градински 30.90% 374.87 373.50 357.71 360.62 358.11 350.08 322.20 

Дървесни 2.90% 35.18 35.05 33.58 33.84 33.61 32.86 30.24 

Стъкло 2.40% 29.12 29.01 27.78 28.01 27.81 27.19 25.03 

Метали 1.90% 23.05 22.97 21.99 22.17 22.02 21.53 19.81 

Инертни 21.30% 258.40 257.46 246.5 248.58 246.85 241.31 222.10 

Опасни 0.60% 7.27 7.26 6.95 7.00 6.95 6.79 6.25 

Общо 100.00% 1213.16 1208.74 1157.62 1167.03 1158.94 1132.94 1042.72 

 

Количествата битови отпадъци по-години са точни, тъй като предаваните отпадъци се 

теглят редовно на Регионалното сметище – Харманли. На база на тези цифри общината 
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извършва заплащането на сепарирането – 13,49 лв. за тон, и за депонирането – 13,13 лв. за 

тон. 

От посочените данни се вижда, че градинските отпадъци са с най-голям относителен дял, 

тъй като цялата територия се състои от села с голям брой градини, къщи с дворове и ниви, 

които изхвърлят непрекъснато градински отпадъци. Следващите по количество са 

инертните материали. На територията на общината има 7 броя кариери, дадени на 

концесия, които създават предпоставки за замърсяване на терена. Освен това се изхвърлят 

инертни материали и СО при ремонтните дейности извършвани на територията на 

общината, особено при ремонта и изграждането на пътища.  

 

Таблица№44.Концесии за добив на подземни богатства 

                                    (подземни богатства по чл. 2, ал. 1 от Закона за подземните богатства) 

 

Конце-

сионер 
Находище Община 

Група 

подземно 

богатство 

Вид на 

подземното 

погатство 

Срок 

на 

кон-

це-

сията 

Дата на 

подписане 

на 

концесион

ния 

договор 

Дата на 

влизане в 

сила на 

концесионни

я договор 

Решение на  

Министерс

ки   

/Общински 

съвет №  

"Гравелита" 

ООД, гр. 

София 

Оврага, у-к 

"Север" и 

у-к "Юг" 

Стамбо-

лово 

Индустр. 

минерали 

Вулкански 

туфизити 

"олигомикт" 

35 г. 23.12.2011 г. 23.12.2011 г. 
694/ 

17.11.2011 г. 

"Гравелита" 

ООД, гр. 

София 

Пчелари, у-

к "Запад" и 

у-к "Изток" 

Стамбо-

лово 

Индустр. 

минерали 

Органогенен 

варовик 
35 г. 10.10.2008 г. 10.10.2008 г. 

589/ 

10.09.2008 г. 

"Гравелита" 

ООД, гр. 

София 

Ралица 
Стамбо-

лово 

Индустр. 

минерали 

Бентонитов 

глини 
35 г. 22.08.2003 г. 22.08.2003 г. 

482/ 

10.07.2003 г. 

"Гравелита" 

ООД, гр. 

София 

Керемидки

те - у-к І 

Стамбо-

лово 

Индустр. 

минерали 

Кварц-

фелдшпатови 

глинести 

пясъчници 

35 г. 27.12.2002 г. 27.12.2002 г. 
716/ 

06.11.2002 г. 

"Ведена" 

ООД, гр. 

Разград 

Куза 
Стамбо-

лово 

Индустр. 

минерали 
Олигомикти 30 г. 11.09.2002 г. 11.09.2002 г. 

703/ 

25.10.2001 г. 

"Геонет"  

ЕООД, гр. 

София 

Билкета 

Стамбо-

лово, 

Харман-

ли 

Индустр. 

минерали 

Кварц-

фелдш.пясъци 
35 г. 30.05.2002 г. 30.05.2002 г. 

207/ 

12.04.2002 г. 

“Артескос” 

АД, гр. 

Димитров-

град 

Долно 

Черковище 

Стамбо-

лово 

Строит. 

материали 

Пясъци и 

чакъли 
15 г. 04.05.2001 г. 04.05.2001 г. 

208/ 

04.04.2001 г. 

Източник: Община Стамболово 

Опасните отпадъци на територията са отчетени с най-нисък дял. На практика това са 

опасните отпадъци, които се изхвърлят от домакинствата, които на този етап не се събират, 

а се смесват с битовите отпадъци. На тях трябва да се обърне сериозно внимание в бъдеще, 

като се осигурят условия за тяхното събиране.   

Дейностите по третиране на битовите отпадъци включват: събиране на битовите отпадъци и 

транспортирането им до Регионалното депо за неопасни отпадъци в гр.Харманли; лятно и 

зимно почистване на улици, тротоари и други обществени терени. 

Със заповед на Кмета на Общината се определя територията за организираното 

сметосъбиране и се утвърждава график за почистване, сметосъбиране и сметоизвозване. За 
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2016 г. дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване са определени със Заповед 

№294/27.10.2016 г. на кмета на община Стамболово. 

Ето какви са и как се образуват основните потоци отпадъци на територията на община 

Стамболово. 

16.3. Битови отпадъци 

Битовите отпадъците се получават в резултат на жизнената дейност на хората в домовете, 

в административните, социалните и обществените сгради. Към тях се приравняват и 

отпадъците от търговските обекти, както и съпътстващи производството занаятчийски 

дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в 

същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им 

съвместно с битовите7. 

Тези отпадъци не изискват специален подход при събиране, транспортиране и третиране. 

Могат да се изхвърлят в обикновени контейнери, да се събират от обслужващия персонал, 

без да има специални изисквания към този процес. Съставът на битовите отпадъци 

включва: хартия, пластмаси, стъкло, метали хранителни отпадъци, градински отпадъци и 

др. Голяма част от този поток може да се рециклира. Събирането, извозването и 

депонирането на отпадъци в община Стамболово се извършва от самата община. 

Генерираните битови отпадъци от всички населени места в общината се извозват до 

Регионалното сметище – гр.Харманли, сепарират се, рециклират се и се оползотворяват 

всички сепарирани отпадъци, а остатъкът се депонира.   

Според начина на събиране най-общо битовите отпадъци се обхващат чрез следните потоци:  

 Смесени битови отпадъци; 

 Събирани чрез съдове за битови отпадъци;  

 Отпадъци от улични кошчета и почистване на улици; 

 Разделно събрани зелени и био-отпадъци;  

 От производствена дейност; 

 Други разделно събрани фракции. 

Все още на територията на община Стамболово не функционира разделното събиране на 

отпадъците и компостирането. Битовите отпадъци минават през сепарираща инсталация, 

която се намира на територията на Регионалното сметище за неопасни отпадъци – 

Харманли. След това сепарираните отпадъци се рециклират и/или оползотворяват. 

Твърдите битови отпадъци се състоят от органични и неорганични съставки. 

Съотношението на компонентите в състава на отпадъците е променливо и зависи от редица 

фактори:  

 Степен на благоустроеност на населените места;  

 Тип на селищната система;  

 Климатични условия;  

 Стандарт на живот и култура на населението;  

 Демографски условия и др.  

Основен показател при дефиниране на количеството на (твърдите битови отпадъци) ТБО е 

нормата на натрупване, показваща количеството отпадъци, образуващи се от установена 

разчетна единица (1 човек) за определен период от време (година, денонощие).  

                                                 
7Съгласно определението на ЗУО "Битови отпадъци" са отпадъците, които се образуват от домакинствата и 

отпадъците, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, с изключение на 

производствени отпадъци и отпадъци от селското и горското стопанство. 

http://zdrasti.info/do-do-vsichki-zainteresovani-lica-p-o-k-a-n-a-uvajaemi-dami-i.html
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Количеството, съставът и свойствата на ТБО са показатели, на чиято основа се формира 

цялостната политика на управление на отпадъците на всяка община. 

Информация за количествата депонирани битови отпадъци се съдържа в отчетните книги и 

годишните отчети, изготвяни от лицата, чиято дейност е свързана с депониране и третиране 

на отпадъците. Имайки предвид, че на Регионалното сметище има везна, която измерва 

прецизно предоставените за сепариране и депониране от всяка община отпадъци, може да 

се каже, че те саточно определяни, което създава предпоставки за една по-голяма 

прецизност на анализите.  

Годишните отчети за битови отпадъци постъпили на Регионалното сметище се предоставят 

в РИОСВ и съдържат информация за:  

 Обслужваните територии, в т.ч. община, населени места, видове отпадъци;  

 Използваните съдове за събиране на отпадъците;  

 Информация за произхода (А – от домакинства, учреждения, търговия; Б – от 

производствена дейност; В – от улици и паркове; Г – от здравни заведения), вида, 

кода и количествата на събраните и предадени за оползотворяване и/или 

обезвреждане отпадъци;  

 Списък на съоръженията и информация за количествата, предадени за 

оползотворяване и обезвреждане отпадъци.  

През периода 2010–2016 г. битовите отпадъци варират в границите между 204 и 180 

кг./жител/година (Таблица №45). Най-много битови отпадъци са генерирани през 2011г.   

 

Таблица№ 45. Норма на натрупване 
 

Година Количество 

битови 

отпадъци - тон 

Население общо 

жители на 

общината 

Норма на 

натрупване8 

2010 1213.16 6049 200 

2011 1208.74 5934 204 

2012 1157.62 5930 195 

2013 1167.03 5856 199 

2014 1158.94 5922 196 

2015 1132.94 5821 195 

2016 1042.72 5805 180 

Източник: Община Стамболово 

Направеният анализ на съществуващото състояние на управление на отпадъците в община 

Стамболово се основава на информация за образуването, съхранението, обезвреждането и 

оползотворяването на битовите отпадъци в периода 2010–2016 г. Въз основа на тези данни 

могат да се направят следните изводи: 

1. Количеството на отчитаните битови отпадъци през последните няколко години 

варират в много близки граници, поради което могат да бъдат формулирани 

устойчиви тенденции на задържане и незначително намаляване количествата на 

отпадъците. Населението намалява, но количествата битови отпадъци в резултат на 

увеличаващото се потребление на местното население се запазват или съвсем малко 

намаляват; 

                                                 
8"Норма на натрупване" (НН), средното годишно количество образувани битови отпадъци, които се падат на 

един жител от дадена административна единица. 
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2. Липсва изцяло информация за морфологичния състав на отпадъците по години, 

поради което не могат да се изведат прецизни заключения за тенденциите на 

промяна в техния състав и да се дадат ясни прогнози; 

3. Поради отсъствие на разделно събиране на отпадъците липсва информация и за: 

опасните отпадъци,  масово разпространените отпадъци, строителните отпадъци и 

др., което също затруднява регистрирането на местните тенденции, отразяващи 

обема и обхвата на различните видове отпадъци; 

4. Няма функциониращи системи за събиране на биоотпадъцитеи тяхното 

компостиране и поради тази причина отсъства информация и за този вид отпадък;  

5. Не е регистриран интерес от страна на различните организатори по оползотворяване 

на различните видове отпадъците, което възпрепятства въвеждането на разделното 

събиране на отпадъците. 

6. Независимо от направените уточнения, и за Община Стамболово са валидни общите 

тенденции за депонирани отпадъци, а именно – намаляване на количествата 

депонирани отпадъци. Това до голяма степен се дължи на сепариращата инсталация. 

Тенденцията в ЕС е към рязко намаляване дела на депонираните отпадъци. Хранителните 

отпадъци в ЕС се оценяват на около 89 милиона тона, или 180 кг на човек годишно. Най-

новите решения на евродепутатите са хранителните отпадъци да се намалят с 30% до 2025 

г. и с 50% до 2030 г., в сравнение с 2014 г. 

През 2014 г. Австрия, Белгия, Дания, Германия, Холандия, Швеция спряха изхвърлянето на 

общинския боклук в депа, докато Кипър, Хърватия, Гърция, Латвия и Малта все още 

депонират повече от три четвърти от битовите си отпадъци. 

Въпреки че управлението на отпадъците в ЕС се е подобрило значително през последните 

десетилетия, почти една трета от общинския боклук все още се депонира, а по-малко от 

половината се рециклира или компостира, като има огромни различия между държавите 

членки.  

Подобряването на управлението на отпадъците ще има положително въздействие за 

околната среда, климата, здравето на хората и икономиката. Ориентирането на община 

Стамболово към кръговата икономика ще я доближи в голяма степен до новите европейски 

изисквания към отпадъците и намаляване дела на тяхното депониране.   

16.4. Биоотпадъци 

Към момента не се извършва разделно събиране на биоотпадъци с изключение на 

отпадъците от поддържането на зелените площи в общината, които обаче не се преработват 

и не се оползотворяват. Понастоящем съществуващите практики в община Стамболово не 

осигуряват съвместното постигане на регионалните цели за разделно събиране и 

оползотворяване на битовите биоотпадъци9 по чл. 8 от Наредбата за разделно събиране на 

биоотпадъцитеи третиране на биоразградимите отпадъци – ДВ, бр. 11 от 31 януари 2017 г., 

в сила от 04.02.2017 г.  

Кметът на общината осигурява разделно събиране и оползотворяване на цялото количество 

на образуваните биоотпадъци от поддържането на обществените площи, паркове и градини 

по чл. 34, ал. 1 ЗУО на територията на общината. 

                                                 
9 Чл.19, ал. 3, т.10. от ЗУО, Кметът отговаря за „Разделното събиране и съхраняването на битови 

биоразградими отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за 

разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане“. 
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Кметовете на общините във всеки от регионите по чл. 49, ал. 9 ЗУО трябва да осигуряват 

съвместно постигането на следните регионални цели за разделно събиране и 

оползотворяване на битовите биоотпадъци10:  

1. до 31 декември 2016 г. – не по-малко от 25 на сто от количеството на битовите 

биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.; 

2. до 31 декември 2020 г. – не по-малко от 50 на сто от количеството на битовите 

биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.; 

3. до 31 декември 2025 г. – не по-малко от 70 на сто от количеството на битовите 

биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.  

На този етап Община Стамболово изостава при изпълнение на изискванията, 

регламентирани в ЗУО. 

Биоотпадъците на този етап се депонират на Регионалното депо – Харманли. В 

съответствие с целите на Национален план за управление на отпадъците за периода 2014–

2020 г. се предвижда подготовката на проектно предложение за изграждане на инсталация 

за третиране на „зелени“ и на биоразградими отпадъци. Планира се закупуването и 

раздаването и на домашни компостери, които да доведат до изпълнение на поставените 

цели.   

Регионалното сдружение на общините координира правилното функциониране на 

общинските системи за разделно събиране и дейностите по оползотворяване на 

биоотпадъците за постигане на целите на сдружението, създадено по чл. 24, ал. 1 от ЗУО. 

Общините, членове на сдружението, съвместно решават как да разделят функциите си на 

регионално ниво. 

Дейността по компостиране на място се счита за дейност по предотвратяване образуването 

на отпадъците и не се отчита за изпълнение на целите по чл.3, ал. 1 11 .Очакваното 

разрешение за компостиране на място в Регионалното депо за неопасни отпадъци ще е 

сериозна крачка напред в оползотворяването на биоотпадъците, събрани от обществените 

пространства. 

Количеството на разделно събраните и оползотворените битови биоотпадъци се зачита при 

изпълнение на целите за ограничаване на количеството депонирани битови биоразградими 

отпадъци по чл. 31, ал. 1, т. 2 ЗУО от общините в съответния регион по чл. 49, ал. 9 от ЗУО. 

На 14.03.2017 г. Европейският парламент предложи да започне да се ограничава делът на 

депонирането на общинския боклук, като до 2030 г. той да намалее до 10%. Затова е 

необходимо да се търсят нови възможности за увеличаване дела на разделното събиране на 

отпадъците, тяхното третиране и тяхното оползотворяване.Ето защо всяка община на 

територията на региона, в т.ч. и община Стамболово трябва да предприеме необходимите 

действия за намаляване количеството на депонираните отпадъци. 

Мерките по чл.10, ал. 3 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците и третиране 

на биоразградимите отпадъци – ДВ, бр. 11 от 31 януари 2017 г., включват най-малко: 

1. поетапно въвеждане на разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците, 

събирани чрез общинските системи за разделно събиране, както и изчисление на 

броя на домакинствата и на населението на всяка община, обслужвани от 

общинската система за разделно събиране; 

                                                 
10Чл.8 на Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците и третиране на биоразградимите отпадъци - ДВ, 

бр. 11 от 31 януари 2017 г. 
11 Наредба за разделно събиране на биотпадъците, Приета с ПМС № 275 от 06.12.2013 г. 
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2. разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците от обществени зелени 

площи, паркове и градини; 

3. план за изграждане на съоръженията за оползотворяване на биоотпадъците, когато 

такива са предвидени на територията на общината, съгласно решението по чл. 26, ал. 

1, т. 4 ЗУО, в т.ч. определяне на местоположението, необходимия капацитет и 

технология за третиране; 

4. насърчаване компостирането на място; 

5. повишаване информираността на населението за ползите и изискванията за 

разделното събиране и оползотворяване на биоотпадъците. 

На този етап в община Стамболово на определени места в селата се складира животинска 

тор и растителни отпадъци, които след разграждане на органичните отпадъци се използват 

за наторяване на нивите и градините, но това са неофициални площадки, които не отговарят 

на нормативните изисквания. 

16.5. Строителни отпадъци 

Основните строителни отпадъци (СО) се формират от строителните фирми при извършване 

на строителство, събаряне, ремонт и реконструкция на сгради и други обекти, както и от 

инертни материали  от наличните 7 кариери на територията на общината.Една малка част 

от отпадъците се образуват и от домакинствата при ремонтните дейности на техните 

жилища. Често населението събира смесено строителните отпадъци с битовите, което води 

до нерегламентираното изхвърляне на строителните отпадъци в контейнерите за смесени 

битови отпадъци. Тази практика води и до тяхното повреждане. От тежината им се 

повреждат и повдигащите механизми на сметосъбиращата техника.   

Друг проблем, свързан със строителните отпадъци, е неконтролираното им изхвърляне от 

граждани и фирми, което води до формирането на нерегламентирани замърсявания на 

някои терени около населените места, както на земеделските и горските терени.  

За отбелязване е, че на територията на община Стамболово не се регистрира голям обем 

строителни дейности и от там строителните отпадъци са ограничени. В някои населени 

места има определени места, на които се складират строителните отпадъци и по този начин 

се създава предпоставка при възникнали строителни дейности на територията те да могат 

да се използват при създаването на обратни насипи на място, както и при изграждането на 

инфраструктура. 

Извозването и депонирането на строителните отпадъци не се извършва на Регионалното 

депо– Харманли, тъй като има ограничен капацитет – до 2 500 т. годишно и то само за 

община Харманли. При необходимост в бъдеще община Стамболово може да наеме 

мобилна трошачка за оползотворяване на строителните отпадъци.Специализирано депо за 

строителни отпадъци в региона липсва. 

Поради изброените по-горе причини количеството строителен отпадък трудно може да 

бъде определен.  

16.6. Едрогабаритни отпадъци 

В общината няма функциониращи системи за събиране на едрогабаритни отпадъци и не е 

налична информация за техния вид, състав и количества, тъй като населените места са с 
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малък брой жители12.Община Стамболово ще организира един-два пъти годишно кампании 

за събиране на едрогабаритни отпадъци от  домовете на гражданите, след което ще се 

предават за оползотворяване и рециклиране. 

16.7. Утайки от ПОСВ 

На територията на общината се генерират утайки от почистване на канализацията и от 

изградените7броя МПОСВ, които се намират в следните населени места: 

 с.Поповец-Зимовина с дължина 8 727 м. и ПОСВ от 2010 г. – работеща; 

 с.Кладенец с МПСОВ/2008 г. (невъведена в експлоатация); 

 с. Малък Извор с МПСОВ/2007 г. (невъведена в експлоатация); 

 с. Долно Черковище с МПСОВ/2007 г. (невъведена в експлоатация); 

 с. Лясковец с МПСОВ/2009 г. (невъведена в експлоатация); 

 с. Маджари с МПСОВ/2008 г. (недоизградена и невъведена в експлоатация); 

 с. Кралево с МПОСВ/2008 г. – работеща. 

Както се вижда, основната част от тях не са въведени в експлоатация. Работят само две 

МПСОВ, които обработват утайките. В зоната на нитрификация биохимичните процеси са 

стимулирани от реактори с полимерни пълнежи с фиксирана биомаса, които протичатв4 

етапа. Времето за аериране при подбрания биобасейн е достатъчно за пълното редуциране 

на органичните вещества. Прирастът на утайката е нисък, тя е практически стабилизирана. 

Оразмеряването на биологичното стъпало на пречиствателните станции за отпадъчни води е 

извършено по немски норми ATU – DVWК А 131/2000. Стъпалото е проектирано за работа 

в режим на „ниско натоварване“ на утайката.  

В зоната на утаяване актовната утайка увеличава своя обем поради поемане на хранителни 

вещества и размножаване на бактериите. Този прираст се явява излишна активна утайка и е 

около 2% от денонощното водно количество. Отстранява се чрез припомпване и се 

депонира за по-нататъшно извозване от пречиствателната станция. 

В зоната за обработка на излишните активни утайки (ИАУ) се реализира аеробно 

стабилизиране и обезводняване на ИАУ. Това е обикновен вертикален утаител снабден с 

аерационна система. Аеробно стабилизираните утайки са кафеникави на цвят и с мирис на 

градинска пръст. 

Утайките от МПОСВ до момента не се депонират на Регионалното депо – Харманли. При 

влизането в експлоатация на всички изградени МПОСВ е необходимо да се разработи 

програма за управление на утайките, която ясно да регламентира тяхното третиране и 

оползотворяване. Депонирането им в бъдеще не е препоръчително. 

Необходимо е още да продължи изграждането на нови МПОСВ, а вече 

изграденитепречиствателни станции трябва възможно най-бързо да се въведат в 

експлоатация, за да могат да изпълняват предназначението си.  

                                                 
12

Чл.19, ал. 3, т.11. от ЗУО, Кметът отговаря за „Осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на 

разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във 

всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината, и при 

необходимост и в други населени места“ 
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16.8. Производствени отпадъци 

„Производствени отпадъци“ са отпадъците от добив на суровини и енергия, 

производствени дейности и търговия с материали и продукти. Текущата практика е 

отпадъците от търговските обекти и производствените отпадъци, образувани от малките и 

средни предприятия да се събират и третират заедно с битовите отпадъци. Управлението на 

производствените отпадъци е задължение на предприятията, които ги образуват. На 

територията на Община Стамболово поради малкия брой малки предприятия се формира и 

малък по обем отпадъци. Тези отпадъци са основно органични отпадъци от хранително 

вкусовата промишленост, тютюневи, дървесни и текстилни отпадъци.   

Неопасните отпадъци, образувани от производствените предприятия, се смесват с битовите 

отпадъци и се депонират на Регионалното депо – Харманли. 

Фирмите са задължени да подписват договори за оползотворяване на отпадъка, но на този 

етап такива липсват. Отпадък в малко в по-големи количества отделят двете шивашки 

фирми, а отпадъкът от Винарната се използва в животновъдството. 

Основните заключения за производствените отпадъци са: 

• не се регистрират опасни отпадъци, затова липсват съоръжения за тяхното 

третиране;   

• липсва организирано разделно събиране на отпадъците, а оттам и невъзможността 

за рециклиране, оползотворяване и отчитане на количествата ПО; 

• организираното сепариране на отпадъците в Регионалното сметище намалява в 

известна степен дела на депонираните производствениотпадъци. 

16.9. Масово разпространени отпадъци 

Масово разпространените отпадъци 13  са: отпадъци от опаковки; негодни за употреба 

батерии и акумулатори (НУБА); излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване; излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС); отработени масла 

и отпадъчни нефтопродукти; излезли от употреба гуми (ИУГ). Лицата, пускащи на пазара 

продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, са 

задължени да организират системи за разделното им събиране, повторнатаим употреба, 

рециклирането и оползотворяването им. Тяхно задължение е и постигането на цели за 

рециклиране и оползотворяване, което може да бъде изпълнено индивидуално чрез обратно 

приемане на отпадъци от съответните продукти в местата на продажбата им или чрез 

колективни системи, представлявани от организации по оползотворяване. Тези цели не 

могат да се постигнат без съдействието на органите на местната власт, които с помощта на 

организации и/или фирми, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци, организират 

разделното събиране на масово разпространените отпадъци, образувани от дейността на 

домакинствата. 

До този момента на територията на общинна Стамболово не се събират масово 

разпространените отпадъци. Жителите на общината използват за целта регионалната 

система за управление на отпадъците. Кметът на Общината съвместно с останалите 

кметове от регионалното сдружение в бъдеще трябва да предприематмерки за организиране 

и подпомагане на дейностите по разделното събиране на масово разпространени отпадъци 

                                                 
13

Чл.19, ал. 3, т. 7. От ЗУО,  Кметът отговаря за „Организирането на дейностите по разделно събиране на 

масово разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово 

разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за 

разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци“. 
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и предаването им за оползотворяване в областите в които това е възможно. За такава малка 

община, каквато е Стамболово, на този етап е икономически  неизгодно самостоятелното 

иницииранеизграждането и обслужването на площадки за масово разпространени 

отпадъци.  В случая е оправдано изграждането на Мобилен център за разделно събиране на 

отпадъци от домакинствата, което ще реши проблема и в същото време ще изисква по-

нисък ресурс за неговото обслужване. 
 

16.10. Отпадъци от опаковки14 

В Община Стамболово не е изградена система за разделно събиране на отпадъци15 от опаковки 

чрез разполагане на цветни контейнери по уличната мрежа. 

Кметът е задължен да сключва договори за изграждане на система за разделно събиране 

наотпадъци от опаковки на територията на общината при минимални параметри 

насистемата, съгласно чл. 23, включване на всички населени места с население над 5000 

жители. На територията на община Стамболово липсват такива населени места. Поради 

тази причина община Стамболовоняма сключен договор за сътрудничество с организация 

по оползотворяване на отпадъци от опаковки. 

Разделянето на отпадъците от опаковките се извършва от сепариращата инсталация, където 

те се сепарират, обработват, рециклират, а остатъка се депонира. През 2016 г.са 

рециклираниоколо 5% от рециклируемите отпадъци и една малка част от RDF.Планира се 

през следващата година процентът на рециклируемите и оползотворяемите отпадъци да се 

увеличи с около 50 %.Започната е процедурата и след получаването на разрешение от 

МОСВ и промяна в комплексното разрешително щесе използва подситовата фракция за 

запръстяване и оползотворяване на територията на Регионалното депо, вследствие на  което 

ще намалеят и таксите за обработка и отчисления. 

От представената информация може да се заключи, че без да е обезпечено разделното 

събиране на отпадъците от населението, на практика частта от опаковките се отделя, 

рециклира и оползотворява.  

16.11. Негодни за употреба батерии и акумулатори 

Hегодните за употреба батерии и акумулатори са важен източник на вторични суровини 

поради съдържанието на ценни метали като Ni, Co, Pb, Zn, Mu и др. Рециклирането им има 

както икономически, така и екологичен ефект поради намаления разход на енергия в 

сравнение с енергията, необходима за добив на метали от метални руди и ограничаването 

на вредните емисии в атмосферата.  

Организирането на системи за събиране на батерии и акумулатори е необходимо условие за 

постигане на съответствие с изискванията на директива 91/157/ЕС. Оползотворяването и 

обезвреждането на тези отпадъци при спазване на нормативните изисквания ще доведе до 

                                                 
14

На заседание на Европейския парламент на 14.03.2017 г. бе решено: До 2030 г. поне 70% от теглото на 

битовите отпадъци (тези от домакинствата и малките предприятия) трябва да бъдат рециклирани или 

подготвени за рециклиране (т.е. проверени, почистени или ремонтирани), казват евродепутатите. Европейската 

комисия предложи 65%. 

За опаковъчни материали като хартия и картон, пластмаса, стъкло, метал и дървесина евродепутатите 

предлагат делът на рециклиране да достигне 80% през 2030 г., с междинни цели за 2025 г. 

15
Чл.19, ал. 3, т.6. от ЗУО, Кметът отговаря за “Разделното събиране на битови отпадъци на територията на 

общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло“. 
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намаляване на общото количество на тежки метали, съдържащи се в битовите отпадъци и 

ще понижи рисковете при съоръженията за обезвреждане на битови отпадъци. 

Прилагането на схемите за разделно събиране се организира основно на базата на принципа 

за „отговорност на производителите”. Производителите и вносителите на батерии и 

акумулатори имат възможности да изпълнят задълженията си индивидуално или чрез 

колективни организации по оползотворяване.   

Съществуват разнообразни схеми за разделно събиране и третиране на отпадъците от 

батерии и акумулатори от домакинства16: събиране от мобилни пунктове по предварително 

приет график; събиране от стационарни общински или други събирателни пунктове; 

събиране на специфични отпадъчни потоци от магазини и обществени сгради; събиране 

директно от всяко домакинство на предварително обявени дати няколко пъти годишно и др. 

В община Стамболово производители на НУБА липсват и на практика и на този етап не е 

организирано събирането на негодните за употреба батерии и акумулатори. Този вид 

отпадък също може да се събира посредством Мобилен център за разделно събиране на 

отпадъци от домакинствата и физическите лица.  

16.12. Отпадъци от електрическо и електронно оборудване 

С Наредбата за електрическо и електронно оборудване17 се регламентират изискванията за 

пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и за събирането, 

транспортирането, съхраняването, предварителното третиране, повторното използване, 

рециклирането, оползотворяването и/или обезвреждането на излязлото от употреба 

електрическо и електронно оборудване. Лицата, които пускат на пазара ЕЕО, 

предназначено за употреба извън бита са длъжни да осигурят разделното събиране на 

цялото количество ИУЕЕО, маркирано и образувано от пуснатите на пазара от него ЕЕО 

без заплащане от страна на притежателите на ИУЕЕО. Притежателите на ИУЕЕО, което е 

образувано от източници извън бита и не е маркирано съгласно изискванията, отговарят за 

неговото разделно събиране, транспортиране, съхраняване, предварително третиране, 

рециклиране, оползотворяване и обезвреждане. Количеството отпадъци, получени след 

употребата на ЕЕО, което всяко отделно лице е длъжно да събере за изпълнение на 

задълженията си, е равно на частта от количеството, за което са отговорни всички лица, 

пускащи на пазара ЕЕО, съответстваща на пазарния му дял в Република България през 

същата година. Цялото ИУЕЕО, разделно събрано в съответствие с разпоредбите на 

Наредбата за ЕЕО, трябва да се предава за повторно използване като цял уред или за 

предварително третиране, рециклиране и/или оползотворяване.   

Поради ограничените количества на подобни отпадъци в община Стамболово няма 

изградена площадка и не е налице сключен договор за изкупуване на ИУЕЕО, което да 

осигури последващо третиране, съхраняване, предварително третиране, повторна употреба, 

рециклиране и оползотворяване и/или обезвреждане на събраните в системата ИУЕЕО. 

                                                 

16
Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, обн. ДВ. бр. 2 от 8 

януари 2013 г., попр. ДВ. бр. 6 от 22 януари 2013 г. определя изискванията за пускането на пазара на батерии 

и акумулатори и за разделното събиране, транспортирането, съхраняването, предварителното третиране, 

рециклирането, оползотворяването и/или обезвреждането на негодни за употреба батерии и акумулатори 

(НУБА).  

17НАРЕДБАТА за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване е приета с ПМС № 256 от 

13.11.2013 г., обн., ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 1.01.2014 г. 
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Този вид отпадък също може да се събира посредством Мобилен център за разделно 

събиране на отпадъци от домакинствата и физическите лица. Обединяване събирането на 

различните видове опаснии масово разпространени отпадъци от мобилния център е 

икономически най-изгодно за една малка община каквато е Стамболово.  

16.13. Отработени масла 

Лицата, които пускат на пазара масла, са отговорни за оползотворяването на отработените 

масла в количество (в тонове) не по-малко от 40 на сто от количеството (в тонове) масла, 

пуснати от тях на пазара на Република България през текущата година.  

Община Стамболово няма сключен договор с организации по оползотворяване на отпадъци 

или с лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на 

глава пета, раздели I и II от ЗУО. 

В община Стамболово към момента няма регистрирани лица, пускащи на пазара масла, 

регистрирани в публичният регистър на лицата, които пускат на пазара минерални или 

синтетични масла, поддържан от ИАОС. 

На територията на общинатаняма фирми, притежаващи разрешение за извършване на 

дейности по третиране на отработени масла, тъй като тяхното количество е ограничено. 

Мобилният център може да събира и този вид отпадък, като подпише договор със 

съответната фирма, която притежава разрешение и след това да й го предава.  

16.14. Излезли от употреба моторни превозни средства 

Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства 

изисква лицата, които пускат на пазара МПС да отговарят и за разделното им събиране, 

съхраняването, транспортирането, предварителното третиране, рециклирането и/или 

оползотворяването на негодните за употреба батерии и акумулатори, образувани в 

резултат на разкомплектоване на ИУМПС, както и за изпълнението на целите по 

наредбата по чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за батерии и акумулатори 

и НУБА. 

Община Стамболово няма сключен договор за сътрудничество с лице, притежаващо 

документи по чл. 35 от ЗУО за организиране и управление на дейностите по събиране, 

транспортиране, съхраняване, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни 

средства. 

На територията на община Стамболово няма дружества, притежаващи разрешение за 

извършване на дейности по третиране на ИУМПС. 

На този етап този проблем в община Стамболово не е от толкова голямо значение, тъй като 

местните роми събират и предават излезлите от употреба МПС или самите собственици ги 

предават на специализираните места в Хасково.  

16..15. Излезли от употреба гуми 

Въпреки че излезлите от употреба гуми не са опасен отпадък, те представляват голям 

проблем за околната среда. Качествата на гумите ги правят трудни за рециклиране и 

неподходящи за депониране. Те не са биологично разградими, тъй като времето, за което се 

разлагат, е неопределено, но надвишава100 години. 

През 2012 г. у нас влезе в сила Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба 

гуми  приета с ПМС № 221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ. Бр. 73 от 25.09.2012 г. Тя цели 

предотвратяването и ограничаването на замърсяването на околната среда от стари гуми. 
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Определят се изискванията за събирането, транспортирането, съхраняването, 

оползотворяването и/или обезвреждането на излезлите от употреба гуми. С нея се въвежда 

екологосъобразна система за управление и контрол на дейностите по тяхното събиране, 

транспортиране, съхраняване и оползотворяване. Забранява се депонирането на цели и 

нарязани гуми на сметищата, с изключение на велосипедни и на гуми с външен диаметър, 

по-голям от 1400 мм. По отношение на приложението на рециклираните гуми, наредбата 

предлага те да се ползват за покриване на основата на депа, на детски площадки и паркови 

алеи. Съгласно наредбата, лицата, които пускат на пазара гуми, отговарят за събирането, 

съхраняването, транспортирането, оползотворяването или обезвреждането на ИУГ, като 

оползотворяването се извършва по един от следните методи: чрез регенериране; чрез 

рециклиране; чрез влагането им като материал в строителството, включително влагането на 

цели и нарязани ИУГ като материал в строителството на депа; чрез изгаряне с 

оползотворяване на енергията. 

В община Стамболово не се събират и не се третират излезлите от употреба гуми. 

Мобилният център може да събира и този вид отпадък, като подпише договор със съответната 

фирма, която притежава разрешение и след това да й го предава или да го оползотворява.  

16.16. Производство на твърдо гориво от отпадъци (RDF) 

На регионалното депо се извършва ръчно отделяне на РДФ гориво, след което се балира и 

се предава за оползотворяване. 

Сепарирането води и до значително намаляване на съдържанието на тежки метали в 

горивото от отпадъци (RDF). Обикновено намаляването е от порядъка на 80 до 90%.  

При производството на гориво от твърди битови отпадъци е добре да се има предвид, че 

влияние върху получаването на гориво оказва последващото му използване. Често се 

изисква полученото гориво да е с високо съдържание на калорична фракция. В същото 

време може да има известни ограничения по отношение на съдържанието на определени 

химични елементи като хлор например.  

Произвежданото твърдо гориво от сепариращата инсталация се използва за гориво в 

циментовите заводи. Между 7% и 10% от количеството предоставен за сепариране отпадък 

се превръща в алтернативно гориво. 

 

16.17. Съществуващи практики по третиране на отпадъците 

На територията на община Стамболово няма площадка за временно съхранение на битови 

отпадъци, с цел предварително третиране и последващо рециклиране, оползотворяване или 

обезвреждане. 

Съгласно изискванията на чл. 38, ал.1 от Наредба №6/27.08.2013г. от 01.01.2007г. 

отпадъците, предназначени за обезвреждане чрез депониране, следва да се подлагат на 

предварително третиране преди депонирането им. 

По смисъл на Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и 

експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и 

обезвреждане на отпадъципод „предварително третиране” разбирамевсички физични, 

термични, химични или биологични процеси, включително сортирането, които променят 

характеристиките на отпадъците, с цел да се намали обема им или опасните им свойства, за 

да се улесни по-нататъшното им третиране или да се повиши оползотворяемостта им. 
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Съгласно дефиницията за „предварително третиране” (в наредбата и в директивата) 

изпълнението на поне една от целите на изискването за промяна на характеристиките на 

отпадъците е достатъчно, за да се счита, че операцията представлява предварително 

третиране. 

Съществуващата система за управление на отпадъците на територията на общинатане 

разполага с технически съоръжения за осъществяване на изискването за предварително 

третиране на цитираната по-горе Наредба.  

Предварителното третиране на битовите отпадъци, следва да бъде разглеждано 

едновременно с прилагането на изискванията запоетапно намаляване на количествата 

набиоразградимитеотпадъци, предназначени за депониране. 

Като основни методи за предварително третиране на смесените битови отпадъци могат да 

се разглеждат: 

 разделно събиране при източника на образуване. 

 сепариране (разделяне) по фракции на битовите отпадъци;  

 биологични методи за третиране на биоразградимата фракция от общия поток на 

битовите отпадъци; 

 смесени методи на механично и биологично третиране на битовите отпадъци. 

Третирането на отпадъците на територията на общината се извършва на Регионалното 

депо – Харманли, където е изградена сортировъчна линия, която сортира предадения 

отпадък, изпраща го за оползотворяване и/или рециклиране след което негодния остатък 

седепонира.Регионалното депо за неопасни отпадъци – Харманли изцяло отговаря на 

нормативните изисквания за третиране на отпадъците.    

16.18. Система за събиране и транспортиране на битови отпадъци 

Дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци обхваща всички населени 

места на територията на община Стамболово. Събирането и транспортирането на битовите 

отпадъци се извършва от самата община. На следващата таблица е представен броят на 

обслужваното население по населени места в общината. 

 

 

Таблица №46. Брой на обслужваното население в община Стамболово 

Населено място 
Брой на населението през 

2015 г. 

Брой на населението през 

2016 г. 

 
Общ брой 

население 

Мъже Жени Общ брой 

население 

Мъже Жени 

с. Балкан 206 116 90 212 120 92 

с. Бял кладенец 71 39 32 68 38 30 

с. Воденци 78 39 39 80 39 41 

с. Войводенец 87 47 40 93 48 45 

с. Гледка 266 130 136 266 133 133 

с. Голобрадово 38 22 16 40 22 18 

с. Голям извор 365 181 184 361 176 185 

с. Долно Ботево 339 170 169 340 173 167 

с. Долно поле 82 43 39 80 43 37 

с. Долно Черковище 218 118 100 216 114 102 
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с. Жълти бряг 594 286 308 596 287 309 

с. Зимовина 232 121 111 233 118 115 

с. Кладенец 60 29 31 61 29 32 

с. Кралево 179 81 98 178 77 101 

с. Лясковец 272 142 130 268 140 128 

с. Маджари 181 95 86 188 98 90 

с. Малък извор 376 182 194 373 181 192 

с. Поповец 289 150 139 285 149 136 

с. Пчелари 194 104 90 193 100 93 

с. Пътниково 53 33 20 48 29 19 

с. Рабово 147 89 58 149 87 62 

с. Светослав 117 53 64 118 55 63 

с. Силен 138 66 72 139 66 73 

с. Стамболово 633 309 324 626 309 317 

с. Тънково 273 129 144 262 123 139 

с. Царева поляна 333 160 173 332 158 174 

 5821 2 934 2 887 5805 2912 2893 

 

Със Заповед на Кмета на Общината с №294/27.10.2016 г. се определят местата за 

организирано сметосъбиране. Утвърждава се график за извозване на битовите отпадъци 

във всички населени места на общината, като се обръща специално внимание и на 

конкретни обекти извън тях, като например: предприятия, почивни бази, помпени станции 

и отделни постройки.  

За събиране на ТБО се използва контейнерна система със стационарни съдове тип „Бобър“, 

които се поставят на определени места, откъдето се обслужват от специализирания 

автомобил на общината.  

Отпадъците от контейнерите се събират от специализирания автомобил. Сметосъбирачът е 

марка Мерцедес 2524 Л с рег. №Х 3273 КА, дата на производство –26.03.1996 г. Честотата 

на сметосъбиране и сметоизвозване е четири пъти месечно на тип „Бобър“ и ежедневно на 

кошчетата за смет. Измиване и дезинфекция на съдовете, както и на площадките около тях, 

се извършва веднъж месечно. Метенето на територии за обществено ползване – два пъти 

годишно на главните улици на селата в общината. Миене на територии за обществено 

ползване – един път  годишно на главните улици на селата в общината.  Специализираният 

автомобил се обслужва от един шофьор и тримасметосъбирачи.  

Контролът по изпълнение на Заповедта се извършва от ресорния заместник-кмет, 

Директора на Дирекция ХДИП, кметовете на населените места и младшия експерт 

„Екология и земеделие“.  

В момента на територията на общината са поставени 379 броя контейнери, които са в 

сравнително добро състояние. На практика техният брой е по-голям, но голяма част от тях 

са физически и морално остарели и е необходима подмяна на амортизираните контейнери. 

Общият обем на обслужващите територията съдове е 416 900 (1 100 л има един контейнер) 

литра, което се равнява на 71,781 литра на жител. В това отношение община Стамболово 

има най-висок показател  в сравнение с общините Харманли (24,68 л./ж.), Свиленград 

(35,13 л./ж.); Симеоновград (65,78 л./ж.); Любимец (49,31 л./ж.) и Маджарово (72,95 л./ж.). 

Големият процент литраж се налага, тъй като голяма част от населението, работещо в 

чужбина, се връща през лятото и населението на територията отбелязва сериозно 

нарастване.  

Дългогодишното използване на съдовете тип „Бобър“ води до тяхното износване и лошо 
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състояние, което е резултат главно от смесването на различните видове отпадъци и най-вече 

от изхвърлянето на пепел от домакинствата, което изгаря уплътненията и уврежда самите 

контейнери. Смесването на битовите със строителните отпадъци също поврежда 

контейнерите и повдигащото устройство на автомобила.  

При бъдещите ползвания на новозакупените контейнери е необходимо на 10–15 къщи да се 

поставя един специализиран контейнер, който да се използва само за изхвърляне на пепел.  

Броят на съдовете за събиране на твърдите битови отпадъци по населени места е даден в 

следващите две таблици, които показват броя на закупените през 2005 г. и броя на 

използваните към момента контейнери, които се намират в сравнително добро състояние: 

Таблица№47.Съдове за събиране на отпадъци 

 

Населено място 
Брой 

контейнери  

 
Населено място 

Брой 

контейнери  

 с. Балкан 19   с. Балкан 8 

с. Бял кладенец 13  с. Бял кладенец 10 

с. Воденци 8  с. Воденци 8 

с. Войводенец 7  с. Войводенец 5 

с. Гледка 22  с. Гледка 20 

с. Голобрадово 9  с. Голобрадово 8 

с. Голям извор 17  с. Голям извор 10 

с. Долно Ботево 22  с. Долно Ботево 21 

с. Долно поле 10  с. Долно поле 9 

с. Долно Черковище 26  с. Долно Черковище 23 

с. Жълти бряг 43  с. Жълти бряг 17 

с. Зимовина 20  с. Зимовина 16 

с. Кладенец 8  с. Кладенец 5 

с. Кралево 14  с. Кралево 11 

с. Лясковец 19  с. Лясковец 19 

с. Маджари 18  с. Маджари 11 

с. Малък извор 17  с. Малък извор 9 

с. Поповец 20  с. Поповец 15 

с. Пчелари 31  с. Пчелари 15 

с. Пътниково 5  с. Пътниково 5 

с. Рабово 18  с. Рабово 16 

с. Светослав 16  с. Светослав 8 

с. Силен 25  с. Силен 20 

с. Стамболово 72  с. Стамболово 53 

с. Тънково 21  с. Тънково 16 

с. Царева поляна 28  с. Царева поляна 21 

  528    379 

  

Необходимо е закупуването на още 500 нови контейнера, които да подновят изцяло 

контейнерите по населени места. 

Необходим е и втори специализиран автомобил, защото съществуващият е стар и често се 

поврежда, което затруднява извозването на отпадъците в общината. 

16.19. Предварително третиране на битовите отпадъци 

Съществуващата система за управление на отпадъците на територията на общината не 

разполага с технически съоръжения за осъществяване на изискването за предварително 
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третиране съгласно Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и 

експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и 

обезвреждане на отпадъци (Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, 

бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.).   

В съответствие с принципа „замърсителят плаща“ отговорността за финансирането на 

предварителното третиране на отпадъците се поема от притежателя им или от лицето, 

което образува отпадъка. За смесените битови отпадъци отговорността за организирането 

и финансирането на предварителното третиране е на общинските администрации, тъй като 

лицата, които са образували битовите отпадъци (населението) заплащат за целта „такса 

битови отпадъци“, която постъпва в общинските бюджети. Отговорността за 

предварителното третиране на строителните и производствените отпадъци е на 

притежателите им. В съответствие с дефиницията по §1, т.25 от Наредба №6, за да бъде 

определена една операция с отпадъци като „предварително третиране“, тя трябва да 

отговаря на определени критерии: 

• да е физичен, термичен, химичен или биологичен процес, включително 

сортирането; 

• да променя характеристиките на отпадъците с цел:да се намали обема им;  

• да се намалят опасните им свойства;  

• да се улесни по-нататъшното им третиране;  

• да се повиши оползотворяемостта им. 

Министърът на околната среда и водите е утвърдил със заповед Ръководство за 

предварително третиране преди депониране на отпадъци, в което са описани 

методите,които се използват за предварително третиране на отпадъците и степента, до 

която отпадъците трябва да бъдат предварително третирани. Съгласно Ръководството за 

предварително третиране преди депониране на отпадъци в България „сортирането на 

отпадъци чрез инсталация за сепариране“ се счита за предварително третиране. Тази 

процедура се извършва на територията на Регионалното депо – Харманли.  

Приемането на отпадъците става по предварително уточнен график въз основа на писмен 

договор. При приемането на отпадъка се представя придружаваща документация, която 

включва: 

 Данни за притежателя на отпадъците; 

 Код и наименование на отпадъците, работен лист за квалификация на отпадъците; 

 Произход на отпадъка; 

 Описание на основния състав на отпадъка; 

 Количество на отпадъка. 

При приемането на отпадъка се извършва визуална проверка на отпадъците, измерване с 

електронна везна и регистрация по електронен път на количеството на отпадъка, отразяване 

в „Отчетната книга”, оформена по реда на Наредбата за реда и образците, по които се 

представя информация за дейностите по отпадъците. Сметоизвозващите машини се 

претеглят на автомобилна везна и показанията се записват в приемно-отчетна книга. 

Отпадъците се приемат на входа на сепариращата инсталация. След разтоварване 

отпадъците се зареждат върху транспортна лента и се отвеждат в обособена кабина с 12 

позиции за сепариране за подаване на отпадъци от сортировачи. Отпадъкът се разделя по 
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фракции: смесена хартия, велпапе, пластмасови фолия, бутилки РЕТ – бели, цветни, твърди 

пластмаси РР, метални опаковки и горими фракции – суровина за алтернативно гориво 

(RDF). Има възможност за различни скорости за подаване на отпадъка съобразно 

морфологичния му състав на входа. Техническите средства, с помощта на които се 

осъществяват дейностите в инсталацията за предварително третиране и оползотворяване на 

отпадъци, са: фадрома, газокар, мини челен товарач, мултилифт контейнеровоз, камиони, и 

др. Обектът е обезпечен с необходимата инфраструктура,електрификация, ВиК, 

противопожарна инсталация и охрана.Негодните за рециклиране отпадъци посредством 

мултилифт контейнер се извозват за депониране на клетка 1 на Регионалното депо. 

Разстилането и компактирането на отпадъка се извършва с булдозер и компактор. 

Хоризонтът е с дебелина два метра, като 0,2 м от него е запръстяващия слой. 

Сметоизвозващата техника преди излизане от депото преминава през дезинфекционен трап. 

Дезинфекцията на маршрута на колите и отпадъците се извършва с моторна пръскачка с 

препарати по график. Извършва се и дератизация срещу гризачи. 

Съгласно Условие 4 на КРза годишното количество произведена продукция за всяка от 

инсталациите е определен максимален капацитет, отразен в Таблица №48. 

 

Таблица№48. Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите 

Източник: РДТБО 

Сепариращата инсталация е въведена в експлоатация на 9 юни 2014 година, но започва 

реалната си работа от 1 май 2015г. 

През 2016 г. са приети за депониране на регионално депо Харманли 18 309,254 тона твърди 

битови отпадъци и други неопасни отпадъци, които се разпределят по общини, както е 

показано в Таблица № 49. 

Таблица№49. Разпределение на ТБО и други неопасни отпадъци по общини 

  

№ 

  

Инсталация 

Позиция на 

дейността по 

Приложение 

№4 на ЗООС 

Капацитет 

( t/24h) 

Капацитет 

( t ) 

1 Регионалното депо за неопасни 

отпадъци за общините Харманли, 

Маджарово, Любимец, Тополовград, 

Симеоновград,Свиленград, 

включващо: 

5.4. 200 

  

 

300 720 

  

 Клетка 1   143 618 

 Клетка 2   157 102 

Година Депонирани 

отпадъци, t 

Забележка 

  

  

  

  

  

  

  

  

 6340,168 т.– от Община Харманли 

1023,110 т. – от Община Стамболово 

1818,116 т. – от Община Тополовград 
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Източник: РДТБО 

 

От данните става ясно, че най-голям обем отпадъци депонира община Харманли, следвана 

от община Свиленград. Най-малката община –Маджарово, е и с най-малък обем, следвана 

от община Стамболово.  

16.20. Система за разделно събиране на отпадъците 

На територията на община Стамболово не е изградена и не функционира система за 

разделно събиране на отпадъците. Разделянето на отпадъка става от сепариращата 

инсталация към Регионалното депо за неопасни отпадъци в Харманли. Чрез нея 5% от 

отпадъка се разделя и се изпраща за рециклиране, а за оползотворяване се произвежда RDF.  

Съхранение на битовите отпадъци 

На територията на общината няма изградени площадка за съхранение на битовите 

отпадъци. В селата има определени места, които са неофициални площадки, на които се 

събират биоотпадъците като животинска тор и растителни отпадъци. Този процес трябва 

да се официализира и трябва да отговаря на всички съвременни изисквания. 

Предвид възможностите на Регионалното депо за отпадъци – Харманли и неговата близост 

предвиждането на такъв тип съоръжения не се налага на този етап. 

16.21. Администриране на дейностите по управление на отпадъците 

Обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната администрация, 

са в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация, който 

е в сила от 17.09.1991 г. отразена деноминация от 05.07.1999 г., обн. Държавен вестник, 

бр.77/17 септември  1991 г.,с последно изменение – ДВ,бр.53от 27 юни 2014г. 

Общината е основната административно териториална единица, в която се осъществява 

местното самоуправление. Местната администрация подпомага дейността на избраните 

Кмет и Общински съвет.  

Организационната структура на Общинската администрация на община Стамболово се 

урежда с Устройствения правилник на общината, който определя организацията на 

дейността и функционалните задължения на административните звена в общинската 

администрация. Общинската администрация се структурира в дирекции, отдели и сектори. 

Цялата структура на администрацията е представена в следващата таблица.  

  

  

  

2016 г. 

  

  

  

 18 309,254т. 

274,617 т. – от Община Маджарово 

5969,041 т. – от Община Свиленград 

1526,304 т. – от Община Симеоновград 

1253,218 т. – от община Любимец 

104,680 т. – община Тунджа 

                Общо 18 309,254 т 
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Таблица № 50. Структура и численост на Общинска администрация – Стамболово   

на основание Решение на ОбС № 414 от 20.03.2014 година, чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ (изм. 

ДВ бр. 19 от 2014 г.) и §17, ал.1 и 2 от ПРЗ на ИК, считано от  09.11.2015г.   
 

№ ПО 

РЕД 

СТРУКТУРНИ ЗВЕНА БРОЙ ОБЩА 

ЧИСЛЕ-

НОСТ 

ЗАБЕЛЕЖКА 

1 2 3 4  

А. КМЕТСКИ ДЛЪЖНОСТИ 29  

1. КМЕТ НА ОБЩИНА 1   

2. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА 3   

3. КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА 24   

4. КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ 1   

Б. СТРУКТУРНИ ЗВЕНА 4  

5. СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА 1   

6. ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР 1   

7. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ 1   

8 СЕКРЕТАР НА МКБППМН 1   

     

 

Б. 1. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 22 

Б. 1.1 ОТДЕЛ „КАНЦЕЛАРИЯ”  7  

9.  НАЧАЛНИК ОТДЕЛ 1   

10. ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК – ТЕХНИЧЕСКИ 

СЕКРЕТАР 

2   

11. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ „ДОКУМЕНТООБОРОТ 1   

12. ЮРИСКОНСУЛТ 1   

13. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ “ОМП”, СИГУРНОСТ НА 

ИНФОРМАЦИЯТА И ГЗ” 

1   

14. ИЗПЪЛНИТЕЛ – ШОФЬОР 1   

     

Б. 1.2. ОТДЕЛ “ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” 

 6  

15. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ 1   

16. СТАРШИ ЕКСПЕРТ “ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ” 1   

17. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ “БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА 
ТРУД И АРХИВА” 

1   

18. ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ “СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР” 1   

19. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ “АПОН” 2   

     

Б.1.3. ДИРЕКЦИЯ “ФИНАНСОВО – СТОПАНСКИ 

ДЕЙНОСТИ” (“ФСД”) 

 9  

20. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  1   

21. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 1   

22. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ “БЮДЖЕТ” 1   

23. СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ 1   

24. СЧЕТОВОДИТЕЛ 3   

25.  СЧЕТОВОДИТЕЛ – КАСИЕР 1   

26. ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК – ДОМАКИН 1   

 

Б. 2. СПЕЦИАЛИЗИРАНА  АДМИНИСТРАЦИЯ 22 

Б. 2.1. ДИРЕКЦИЯ “ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И 

ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА” (“ХДИП”) 

14  

27. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 1   

     

Б. 

2.1.1. 

ОТДЕЛ “ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И 

ПРОГРАМИ” (“ИПП”) 

8   

28. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ 1   

29. ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ “ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И 
ПРОГРАМИ” (“ИФП”)  

1   

30. МЛАДШИ ЕКСПЕРТ “ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ 

И ПРОГРАМИ” (“ИФП”) 

1   

31. ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ “ ТРАНСПОРТ И ЛИЦЕНЗИИ” 
(“ТЛ”) 

1   

32. МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ” 1   

33. МЛАДШИ ЕКСПЕРТ “ТУРИЗЪМ И МЕЖДУНАРОДНИ 

ПАРТНЬОРСТВА” 

1   

34. ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ “ОБРАЗОВАНИЕ   СПОРТ И 1   
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МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ” (“ОСМД”) 

35. ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ КУЛТУРНИ И  СОЦИАЛНИ  

ДЕЙНОСТИ” (КСД) 

1   

     

Б. 

2.1.2. 

ОТДЕЛ “МЕСТНИ ПРИХОДИ” 5   

36. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ 1   

37. ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ “МЕСТНИ ПРИХОДИ” (“МП”) 1   

38. КАСИЕР “МП” 1   

39. ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ “МП” 1   

40. МЛАДШИ ЕКСПЕРТ “МП” 1   

     

     

Б. 2.2. ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ТЕХНИЧЕСКО 

ОБСЛУЖВАНЕ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” (“УТТООС”) 

8  

41. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 1   

42. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ “ТЕХНИЧЕСКО 

ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО” (“ТОН”) 

2   

43. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ “КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ” 1   

44. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ “ИНВЕСТИТОРСКИ 
КОНТРОЛ” 

1   

45. ЕКСПЕРТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” (ОС) 1   

46. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ “ОС” 1   

47. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ „ПОДГОТОВКА, 

ПРОВЕЖДАНЕ И АРХИВ НА ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ” 

1   

 ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ В АДМИНИСТРАЦИЯТА  77  

Източник: Община Стамболово 

 

В поместената по-долу таблица е показано движението на персонала в община Стамболово 

за период от 5 години, което показва, че щатната численост се е запазила почти 

непроменена  през годините. 

Таблица №51. Справка 

за движението на персонала в община Стамболово 

за периода 01.01.2012 – 31.12.2016 г. 

 
Година Щатна 

числе-

ност ДД 

Щатна 

числе-

ност МД 

Склю-

чени 

ТД в 

ДД 

Прекра-

тени ТД 

в ДД 

Склю-

чени 

ТД в 

МД 

Пре-

кра-

тени 

ТД в 

МД 

Нае-

ти по 

ПВЗ 

Осво-

бодени 

по 

ПВЗ 

2012 78 53 10 5 10 20 71 26 

2013 76 50 5 5 9 13 34 74 

2014 77 53 5 7 6 9 21 39 

2015 77 52 7 13 6 5 13 13 

2016 77 52 7 5 2 8 33 25 

Източник: Община Стамболово 

От посочената по-горе информация става ясно, че Общината сама се грижи за отпадъците 

на нейната територия, със собствени средства събира и транспортира отпадъците от 

домакинствата, от административните сгради, от търговските предприятия и ги извозва до 

Регионалното депо за неопасни отпадъци – Харманли.   

Отговорник за всички дейности, свързани с управлението на отпадъците, е Кметът на 

общината, който делегира правомощия на подчинените си общински структури и отделни 

служители.  

Като цяло числеността на общинския персонал не е малка, но за оперативната 

дейност,свързана с управлението на отпадъците отговарят основно Зам.-кметът, Директор 

Дирекция „ХДИП”, Младши експерт „Екология и земеделие“ и 



85 

 

работниците,обслужващиспециализираният автомобил, осигуряващ сметосъбирането и 

сметоизвозването. Отговорен за тази дейност е ресорният заместник кметна общината. На 

базата на променената нормативна база изискванията към управлението на отпадъците от 

страна на общинатастават все по-големи, което налага ангажирането на повече 

специалистипринейното обслужване. Особено силно ще проличи тази потребност след 

включването на разделното събиране на различните видове отпадъци. 

Текущата мониторингова дейност по управление на отпадъците се изпълнява освен от 

Кмета, от Заместник-кмета, от Директор Дирекция „ХДИП” и от кметовете и кметските 

наместници на отделните населени места.  

Актовете се съставят от упълномощени служители на общината, кметствата и други 

длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на общината, както и от представители 

на РИОСВ – Хасково за замърсени терени и неправомерно изхвърляне на отпадъци и за 

нарушения на наредбите, приети от Общинския съвет – Стамболово.  

На нарушителите се налагат парични глоби, размерът на които се определя от наказващия 

орган съобразно тежестта на нарушението и степента на виновност на нарушителя.  

Общинската комисия  по териториално и селищно устройство и опазване на околната среда 

по смисъла на ЗМСМА епостоянната оперативна структура към Общинския съвет 

Стамболово, която координира и подпомага работата на общинската администрация по 

управлението на отпадъците. Тя също е отговорна за решаване на проблемите за отпадъците 

на територията на общината и за осъществяване на необходимия контрол. 

Всички въпроси, касаещи управлението на отпадъците на територията на общината се 

внасят за обсъждане от комисията. След дебатиране, изготвяне на становище и проект за 

Решение, обсъжданият материал се внася за разглеждане на заседание на Общинския съвет. 

Разработената Програма за управление на отпадъците е основен документ, който 

регламентира дейностите, свързани със сметосъбирането, сметоизвозването, сортирането, 

рециклирането и депонирането на отпадъците на територията на общината. 

Община Стамболово е малка община, която няма населено място, надвишаващо 5 000 или 

10 000 жители, което  не я задължава да изгражда площадки и да събира отпадъци от: 

 излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; 

 негодни за употреба батерии и акумулатори; 

 ИУМПС; 

 отработени масла; 

 излезли от употреба гуми.  

Въпреки това могат да се предприемат конкретни стъпки в тази насока, като например 

закупуване на Мобилен център за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, който 

да събира изброените по-горе опасни и други видове отпадъци. Да се подпишати договори с 

фирми, притежаващи разрешение за извършване на дейности по третиране на масово 

разпространените отпадъци, опасните отпадъци и предаването им за оползотворяване. По 

този начин ще се отговори на повишените изисквания към общините за разделно събиране 

на отпадъците и изпълнение на целите на регионално, на национално и европейско ниво.  

Сепарирането на ТБО, тяхното оползотворяване, рециклиране и депонирането имса 

основните методи за обезвреждане на отпадъците. Всички дейности освен сметосъбирането 

и сметоизвозването се извършват на територията на Регионалното депо за неопасни 

отпадъци – гр.Харманли, като сепарирането се осъществява от Екоресурс – Харманли, а 
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депонирането – от ОП „Чистота“.  

Общинската администрация предоставя информация в съответствие с документите, 

определени с нормативната уредба по управление на отпадъците.  

Настоящата програма планира основно мерки за осигуряване на ефективното прилагане на 

законодателството на местно ниво, които са следните:  

 Идентификация на лицата, образуващи големи количества отпадъци, подлежащи на 

специално регулиране – биоразградими отпадъци, опаковки и други видове масово 

разпространени отпадъци;  

 Периодични проверки за спазването на изискванията на националното и местното 

законодателство;  

 Прилагане на ефективни санкции и наказания в случай на неспазване на 

изискванията, с цел постигане на съответствие със законодателството;  

 Осигуряване на достатъчен, подходящо квалифициран и мотивиран персонал в 

общинската администрация;  

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

 Въвеждане на информационни системи за събиране и обработка на данни;  

 Ясно и надлежно документиране на резултатите от проверките. 

На територията на община Стамболово действат следните Наредби, приети от Общински 

съвет – с. Стамболово, имащи отношение към управлението на отпадъците: 

 Наредба за управление на отпадъците на територията на община Стамболово; 

 Наредба №3 за поддържане, опазване на чистотата и ограничаване на вредното 

въздействие на отпадъците върху околната среда на територията на община 

Стамболово; 

 Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община 

Стамболово; 

 Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община 

Стамболово;  

 Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Стамболово. 

Не е създадена вътрешноведомствена уредба и специализирана информационна система, 

която да покрива основните направления на дейностите по управление на отпадъците в 

общината. Липсва актуална Наредба за управление на отпадъците. 

16.22. Финансиране на дейностите по управление на отпадъците 

Заложеният принцип „замърсителят плаша“ изисква потребителите да заплащат пълните 

разходи, както по производството и потреблението на продуктите, така и свързаните с тях 

разходи по опазване на околната среда; превръщането на разходите по опазването на 

околната среда във важен фактор при вземане на решения се реализира чрез 

административни разпоредби и икономически регулатори. Най-често прилаганият 

икономически регулатор в контекста на принципа „замърсителят плаща“ е въвеждането на 

различни такси, а при неизпълнението на регламентираните с нормативните актове 

задължения, пълната отговорност предполага заплащане на глоби.  

Кметът на общината съставя проект на текущ бюджет на местните дейности. Текущите 
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разходи за местните дейности се финансират от собствени приходи и изравнителна 

субсидия. Собствените приходи включват местни данъци и местни неданъчни приходи. 

Финансиране на услугите и дейностите по събиране, транспортиране и обезвреждане на 

битовите отпадъци се осъществява чрез събиране на такса „Битови отпадъци“, определена в 

годишен размер въз основа на одобрена План сметка за приходите и разходите за 

поддържане на чистотата, сметопочистването и сметоизвозването на територията на 

общината за съответната година. За физически лица и икономически обекти се използва 

различен промил от стойността на имота за определяне на такса битови отпадъци.  

Текущият бюджет е съставен на основата на: 

 Прогнозните разработки за местните приходи на общинската администрация, както и 

прогнозата на отдел „Местни данъци и такси” при Община Стамболово за данъчните 

приходи и такса битови отпадъци; 

 Приходите от такси и цени на услуги, операции с общинско имущество, глоби, лихви 

и други неданъчни приходи; 

 Определените със Закона за държавния бюджет на Република България трансфери от 

Централния бюджет. 

Към средствата по Текущите разходи за местните дейности, финансирани от собствени 

приходи, може да се включи преходният остатък от предходната година. 

Постъпленията от наказателни лихви и неустойки се планират само ако има достатъчни 

основания за тяхното постъпване – съдебни решения, изпълнителни листове, споразумения 

и др. 

Текущи постъпления от дарения не се планират, ако се регистрират такива, всяка постъпила 

сума трябва да се отрази със заповед на кмета на общината по прихода и по видове разходи 

според волята на дарителя.  

Текущият бюджет за местните дейности се приема без дефицит. 

При недостиг на средства за местните дейностиОбщинският съвет определя приоритети 

и/или приема допълнителни мерки за увеличаване на приходите, както и за 

преструктуриране и/или намаляване на разходите.  

За изпълнение на дейностите по управление на отпадъците на територията на общината за 

преходния период са използвани следните основни източници на финансиране: Такса 

„битови отпадъци“, Държавен бюджет и Предприятие за управление на дейностите по 

опазване на околна среда (ПУДООС).   

Общината заплаща за сепарирането и депонирането на отпадъците на Регионалното депо за 

неопасни отпадъци. Определена е цена на тон отпадък на входа на регионалната система 

(преди сепарирането), както и цена на тон отпадък за депониране в клетките на 

Регионалното депо. От началото на 2017 г. цената за сепариране е 13,49 лв. за тон, а за 

депониране – 13,13 лв. за тон. 

Дейностите за сепарирането се поемат от търговското дружество „Екоресурс – Харманли“, а 

за дейностите, извършвани на самото депо,от ОП „Чистота“. 

Събраните от домакинствата средства от „Такса битови отпадъци“ през 2016 г. са 146 733,09 

лв. Събраните от глобите средства през същата година са 380 лв. Липсват приходи от 

дарения. 

Таксата за битовите отпадъци се събира от служителите на данъчната служба. 
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4. Регионално сдружение за управление на отпадъците 

По пътя към постигане на екологосъобразното управление на отпадъците, като съвкупност 

от права и задължения, решения, действия и дейности, свързани с образуването и 

третирането им, община Стамболово търси правилните насоки към постигане на основната 

цел в устойчивото управление на отпадъците, които ще предотвратят, намалят или 

ограничат вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда. В тази 

връзка, следвайки политиката на МОСВ, общината е предприела действия за съвместно 

решаване на проблемите с управлението на отпадъците чрез обединение с общините от 

Региона. 

На основание на чл.196, ал.1 във връзка с ал.5 от действащия тогава Закон за управление на 

отпадъците през 2010 г. се създава Регионално сдружение за управление на отпадъците. 

Регионалното сдружение за управление на отпадъците (РСУО) – Харманли е едно от 55-те 

изградени на територията на страната. В него се включват общините Харманли, 

Симеоновград, Маджарово, Тополовград, Стамболово и Свиленград с представители 

кметовете на тези общини. Избрано е ръководство на РСУО и са сформирани работни 

групи. За периода 2015–2019 г. за председател на сдружението е избран Георги Манолов, 

Кмет на община Свиленград. 

Регионалното сдружение на общините се създава с цел за постигане на ефективното 

третиране на отпадъците, изпълнение задълженията на кметовете на общините, 

регламентирани в Закона за управление на отпадъците, както и да се даде възможност на 

общините да получат финансиране на проекти в областта на управлението на отпадъците от 

европейските фондове, от държавния бюджет, от предприятието за управление на дейности 

по опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите или от други 

източници. 

Основни цели на сдружението са: 

 Получаване на финансиране на проекти в областта на управление на отпадъците от 

европейските фондове, държавния бюджет, Предприятието за управление на 

дейностите по опазване на околната среда към Министерството на околната среда и 

водите или други национални публични източници на финансиране. 

 Намаляване на количествата на депонираните отпадъци и насърчаването на 

рециклирането и оползотворяването им. 

 Изграждане на система за управление на отпадъците, осигуряваща опазване на 

околната среда и предотвратяване на риска за човешкото здраве, включваща: 

o Подобряване на качеството на услугите за събиране, транспортиране и 

обезвреждане на битовите отпадъци и на приравнените към тях отпадъци; 

o Ефективно използване па ресурсите, възникващи в процесите на управление 

на отпадъците; 

o Оптимизиране процесите за управление на отпадъците с оглед намаляване на 

разходите за услугата по събиране, транспортиране и обезвреждане на 

битовите отпадъци и на приравнените към тях отпадъци; 

o Постигане на прозрачност и отговорност на процесите по управление на 

отпадъците; 
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o Реализиране на целите и изискванията на националното законодателство и 

подзаконовите актове за управление на отпадъците; 

o Стимулиране и подпомагане на активността на отделните граждани за участие 

в процесите по управление на отпадъците; 

o Насърчаване на диалога и взаимодействието между държавата, органите на 

местното самоуправление, стопанските организации при решаване на 

проблемите, свързани е управлението на отпадъците. 

 Разрешаване на проблеми, свързани с опазването на околната среда и управлението 

на отпадъците изисква: 

o Взаимодействие с Министерството на околната среда и водите и други 

централни и местни органи на управление, научни институции, бизнес и 

обществеността при решаване на въпроси, свързани с опазване на околната 

среда и управлението на отпадъците, като се организира провеждане на 

работни срещи, участие в семинари и конференции, даване на експертни 

становища и представяне на предложения за промени в нормативните актове; 

o Организиране различни форми на обучение на членовете на експертната 

комисия; 

o Осигуряване на екологични и икономически устойчиви услуги за населението 

на участващите в PCУО общини; 

o Определяне отговорностите на всяка община, членуваща в PCУО. 

Утвърдени са вътрешни правила за работа на сдружението. Ежегодно се определя размерът 

на таксите за сепариране и депониране на отпадъците от общините, членове на 

сдружението, както и разценките за външните ползватели на Регионалното депо – 

Харманли.  

На общото събрание, върховен орган за управление на сдружението, се разглеждат важни 

въпроси, като например: избор на оператор на Регионалното депо, приемане отпадъците на 

външни потребители и разходването на средства по чл.64, ал.1 от ЗУО, като решенията се 

вземат с гласуване. 

Съгласно решение на общото събрание кметовете представят декларации за минимално 

количество отпадък, който се депонира на депото, във връзка с определяне на цената за 

навременно вземане на решение за дневния капацитет на депото и за определяне на 

графиците за приемане на отпадъците.  

На база на замерванията периодично се отчитат реално приетите на депото отпадъци, като 

отчетите се одобряват от общото събрание. Общото събрание е определило реда и начина за 

събиране на дължимата цена от общините членове на регионалното сдружение за 

управление на отпадъците, както и дължимите неустойки за общините, когато плащането на 

дължимата от тях цена за третиране на битовите отпадъци се бави. 

В РСУО се предвижда възможността за изграждане на инсталации за компостиране и 

анаеробно разграждане, както и да се закупят компостери за домашно компостиране. 

 

IV. Основни изводи от анализа на състоянието и прогнозите за 

бъдещо развитие в управлението на отпадъците 

В този раздел са представени най-важните факти и тенденции, идентифицирани в анализа 

../../../SVR2/Desktop/Upravlenie%20na%20otpadacite/Dogovor%20Programa%20otpadaci_St.doc#bookmark17
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на съществуващото състояние в сектора на управление на отпадъците в община 

Стамболово, както и произтичащите от тях изводи и препоръки.  

Въз основа на направения анализ и оценка на действащото законодателство и програмните 

документи са формулирани следните изводи и препоръки: 

По отношение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община 

Стамболово, приета от Общински съвет–Стамболово с Решение № 209 от 12.05.2006 г. и 

изм. и доп. с Решение №363/19.03.2010 г.може да се заключи, че Наредбата е остаряла и 

след приемането на новия ЗУО и неговите изменения през последните години е необходима 

актуализация или изработване на изцяло нова наредба. Актуализацията е задължителна и 

след приемането на промените, залегнали в Програмата за управление на отпадъците.    

Тази наредба е основна за дейността на управлението на отпадъците, тъй като тя урежда 

целия режим на сметосъбиране, сметоизвозване и депониране, като: 

 Екологосъобразното управление на отпадъците на територията на Община 

Стамболово с цел предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното 

въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда;   

 Правата и задълженията на физическите и юридическите лица, учрежденията и 

организациите и взаимоотношенията между тях при управлението на отпадъците; 

 Реда и условията за изхвърлянето, събирането, транспортирането, оползотворяването 

и обезвреждането на твърдите битови (ТБО), строителните (СО), производствените 

(ПО), опасните (ОО) и масово разпространените (МРО) отпадъци, излишните земни 

маси (ИЗМ) и поддържането на чистотата на територията на община Стамболово;  

 Финансовото осигуряване на дейностите по третиране на отпадъците и заплащането 

на съответните услуги;  

 Контролът, глобите и санкциите за нарушаване разпоредбите на настоящата наредба. 

Приактуализирането и прецизирането на наредбататрябва да се включат текстове, които 

касаят конкретно община Стамболово и задоволяването на нейните потребности. 

Новите задължения в областта на разделното събиране на отпадъци, които възникват в 

резултат на приемането на новия Закон за управление на отпадъците, обнародван в 

Държавен вестник бр.53 от 13 юли 2012 г. и актуализиран след това неколкократно, 

поставят нови предизвикателства пред общинските администрации, като въвеждат редица 

нови задължения в областта на разделното събиране на отпадъците и поетапното постигане 

на целите по рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци. Задължението и 

отговорността за постигане на целите, законодателят вменява на кмета на общината. За тази 

цел всяка общинска администрация следва да извърши основен преглед на съществуващите 

системи за събиране на битовите отпадъци, както и на техническата инфраструктура за 

рециклирането и оползотворяването им и да избере най-подходящата, отразяваща 

спецификата на съответната община/регион при възможно най-ниски разходи за 

населението.  

Съществува задължението за изграждане на системи за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки. Освен това се въвежда и ново задължение за разделно събиране на битовите 

отпадъци най-малко за хартия и картон, пластмаса, стъкло и метал. Това задължение за 

община Стамболово се изпълнява на сепариращата инсталация на  регионално депо 

Харманли. Необходимо е и провеждането на информационна кампания за намаляване 

употребата на опаковки и пликове на територията. 
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Биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и градини, както и 

отпадъците от зелените площи към търговските обекти, производствени, стопански и 

административни сгради трябва да се отделят от общия поток отпадъци и да се третират 

чрез компостиране или анаеробно разграждане, по начин, който осигурява висока степен на 

защита на околната среда. До този момент това не се прави, но се очаква след закупуване на 

компостери този проблем да бъде решен.  

Съгласно чл.6,ал.1 от ЗУО лицата, при чиято дейност се образуват и/или третират 

отпадъци, трябва да прилагатследния приоритетен ред (йерархия) при управлението на 

отпадъците: 

1. предотвратяване на образуването им; 

2. подготовка за повторна употреба,която ще се извършва основно отсепариращата 

инсталация, домашните компостери и събирането на опасните отпадъци и масово 

разпространените отпадъци. 

Необходимо е да се приеме и наредба, уреждаща реда и условията за отглеждане на 

животни на територията на Община Стамболово, която да регламентира конкретни 

разпоредби, свързани с изхвърлянето и съхраняването на животинските отпадъци, които се 

явяват сериозен замърсител на околната среда. Двете наредби трябва да се синхронизират,за 

да няма противоречия и неясноти. 

Необходимо е редовно да се изготвят и приемат отчети от Общинския съвет за 

изпълнението на Програмата за опазване на околната среда и Програмата за управление на 

дейностите по управление на отпадъцитепо години. 

Основната препоръка, свързана с изготвяне на годишния отчет за изпълнение на 

Програмата за управление на отпадъците, е да се изготвят отчетите, като се препоръчва да 

се правят изводи и съпоставки, да се проследява тенденцията при отчитане на индикаторите 

за постигане на всяка от заложените цели. 

От направените анализи може да се заключи, че в община Стамболово: 

  Всички населени места са включени в организирана система за сметосъбиране и 

транспортиране на битовите отпадъци; 

 Във всички села са поставени контейнери тип „Бобър“ за събиране на битовите 

отпадъци; 

 Регионалното депо за битови отпадъци – Харманли отговаря на всички 

изискванияобезпечаващи ефективното депониране на отпадъците събирани на 

територията на община Стамболово; 

 Ефективно работи и сепариращата инсталация, находяща се в пределите на 

Регионалното депо за ТБО – Харманли, която се обслужва от общинско дружество 

„Екоресурс – Харманли“ ЕООД; 

 На територията на общината няма изградени претоварни станции и площадки за 

събиране на различни видове отпадъци; 

 Няма изградена инсталация за биоразградими отпадъци и за биоотпадъци. Към този 

момент не са налични съдове за домашно компостиране. Необходимо е  

въвеждането в действие на подобна система,изискваща закупуването на домашни 

компостери, които да се раздадат на населението. Към растителните и градинските 

отпадъци при компостирането могат да се добавят и хранителните отпадъци, които 
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също подлежат на преработка. След компостирането полученият компост 

населението може да използва за торене на градините и нивите;   

 Общината е осигурена със съдове за събиране на битови отпадъци, но поради 

тяхната амортизация се налагаголяма част от тях да бъдат обновени; 

 Необходимо е закупуването на нов сметосъбиращ автомобил за нуждите на 

населените места в общината, тъй като съществуващият в момента е доста стар и 

често се поврежда, което затруднява сметосъбирането и сметоизвозването в 

общината; 

 Необходимо е закупуването на мобилен център за разделно събиране на отпадъците 

от домакинствата, който да реши въпроса с опасните отпадъци и с масово 

разпространените отпадъци на територията на общината. Успоредно с това трябва 

да се планира и провеждането на разяснителни мерки за предаването на опасните и 

масово разпространените отпадъци от домакинствата на определеното за целта 

място;   

 Нормата на натрупване на битовите отпадъци18 за 2015 г. за община Стамболово е 

194 кг/ж/г., като стойността е значително по-ниска от средната за страната (442 

кг/ж/г.); 

 Направен е анализ на морфологичния състав на битовите отпадъци, от който могат 

да се направят следните изводи: най-голяма част от отпадъците са градинскии 

инертни (отпадъци от строителство, от кариери, от домашен ремонт и др.).  

• В община Стамболово не е въведена система за разделно събиране на отпадъците от 

опаковки. Това се прави от сепариращата инсталация.  

• Не може да се направи анализ на строителните отпадъци, защото липсват данни; 

• В общината частично е изградена канализационна система за населението с 

МПСОВ, но не е изготвен анализ на утайките и няма програма за тяхното събиране; 

• В общината не са регистрирани пестициди и други препарати за растителна защита с 

изтекъл срок на годност, които представляват пряка опасност за околната среда; 

• Тъй като в община Стамболово няма населено място с население над 10 000 жители 

не е необходимо да се осигури площадка за безвъзмездно предаване на разделно 

събрани битови отпадъци от населението. Към настоящия момент такава не е 

изградена. 

Основни изводи от анализа на институционалния капацитет в сферата на управлението на 

отпадъците, с акцент върху контролните функции, са представени по-долу: 

 Отговорните лица по управлението на дейностите с отпадъците са: Общински съвет, 

кметът на общината, заместник кметът, кметовете на населени места, както и 

специалистите от Общинска администрация, оторизирани да отговарят за 

дейностите, обезпечаващи управлението на отпадъците; 

 Препоръчва се увеличаването на щатната бройка (поне с още 1 бр.) на служителите 

в Общинска администрация и отделянето на самостоятелна длъжност за управление 

на отпадъците, която да обхваща изпълнението на дейности, свързани с тази 

политика на общината; 

                                                 
18 Нормата на натрупване представлява средното годишно количество образувани битови отпадъци, които се 

падат на един жител. 
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 Служителите, пряко свързани с опазване на околната среда и в частност с 

управлението на отпадъците са обезпечени с нужната материално-техническа и 

информационна база; 

 За повишаване на професионалния капацитет е препоръчително служителите, 

ангажирани с дейностите по опазване на околната среда и в частност с 

управлението на отпадъците, да участват активно в семинари, работни срещи, 

обучения и други обучителни и информационни форми, организирани от МОСВ, 

организации по оползотворяване, браншови организации, РИОСВ, регионални 

сдружения, проекти на администрацията и други. 

 

V. SWOT анализ 

SWOT анализът е акроним от :  

• S (Strenghts) – Силни страни;  

• W (Weakness) – Слаби страни, проблеми;  

• О (Opportunities) – Възможности, шансове;  

• Т (Treats) – Заплахи, възможни опасности. 

SWOT анализът изхожда от идеята за разделянето на обекта на стратегическия анализ от 

средата, в която той функционира. Обектът на стратегически анализ се разглежда откъм 

неговите „силни“ и „слаби“ страни. Средата, в която функционира обектът на стратегически 

анализ се диференцира на „възможности“ и „заплахи“. 

Възможности: Възможностите представляват най-благоприятните елементи на външната 

среда на общината. Това са благоприятни за общината възможности, от които тя се 

възползва или би могла да се възползва. 

Заплахи: Заплахите са най-неблагоприятните сегменти на външната среда за общината. Те 

поставят най-големите бариери пред настоящото или бъдещото състояние на общината, 

които трудно могат да се преодолеят. 

Силни страни: Силните страни са местен ресурс, умение или друго преимущество, което 

притежава общината. Силната страна е отличителна компетенция, която дава сравнително 

предимство на общината. 

Слаби страни: Слабите страни представляват ограниченията или недостигът на ресурси, 

умения и способности, които сериозно възпрепятстват развитието на общината. Те са 

конкретни и касаят основно общината и нейните ресурси.  

 

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване на битовите отпадъци за 

всички населените места на община 

Стамболово; 

Липсва необходимото оборудване и 

инфраструктура за разделно събиране на 

опасните и масово разпространените 

отпадъци;    

Осигуреност на общината с подходящ 

камион и съвременнисъдове за събиране 

на битовите отпадъци; 

Нужда от обновяване на контейнерите 

тип „Бобър“ и от закупуване на нов или 

рециклиран камион; 

Изградено регионално депо за неопасни Липсва компостираща инсталация за 
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отпадъци Харманли, отговарящо на 

съвременните екологични изисквания и 

разполагащо с регионална сепарираща 

инсталация; 

зелени и биоразградими отпадъци, които 

са основния отпадък на територията;   

Работеща сепарираща инсталация, която 

осигурява приемането и третирането на 

разделното събиране на отпадъците и 

тяхното последващо рециклиране; 

Не е въведено разделно събиране на 

масово разпространените отпадъци, 

отпадъци от опаковки, ИУЕЕО, 

ИУМПС, отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти, НУАБА, ИУГ на 

територията на община Стамболово; 

Разработена Програма за опазване на 

околната среда до 2020 г.; 

 

Недостатъчно познаване на 

нормативната уредба, регламентираща 

управлението на отпадъците от 

населението, и необходимост от 

провеждане на разяснителна кампания; 

Разработваната Програма за управление 

на отпадъците до 2020 г.е с широкото 

участие на експерти и представители на 

местната общност; 

Наличие на малки, локални 

нерегламентирани сметища на 

земеделските и горските терени; 

Определяне на морфологичния състав на 

отпадъците по унифицираната методика; 

Занижен контрол върху изхвърлянето на 

битовите отпадъцина забранени 

територии; 

Въведени финансови механизми, 

стимулиращи оползотворяването на 

отпадъците и предотвратяването на 

депонирането им  (въведени отчисления 

по чл. 64 от ЗУО); 

Липса на достатъчно възможности за 

предотвратяване образуването на 

отпадъка; 

Прилагане на регионалния принцип за 

управление на отпадъците, осигуряващ 

обединение на ресурси и потенциал от 

страна на съседните общини; 

Голям дял на инертните материали и 

отпадъците от строителство, показващо 

неправомерното изхвърляне и 

смесването на битови и строителни 

отпадъци; 

Нормата на натрупване на отпадъците е 

по-ниска в сравнение с тази за България и 

на страните от ЕС; 

Затруднен контрол на общинско 

равнище по отношение на опасните 

отпадъци, изхвърляни в контейнерите, 

предназначени за битови отпадъци, 

поради липса на алтернативи; 

Положително отношение на общината и 

местната общност към проблемите на 

управление на отпадъците;  

Недостатъчен административен и 

финансов капацитет на община 

Стамболово за обезпечаване на 

разделното събиране на отпадъците; 

Липса на големи източници на 

замърсяване; 

Липсва  на договори на фирмите за 

оползотворяване на производствените 

отпадъци; 

Организиране на масови обществени 

почиствания на публични места и 

замърсени терени. 

Подценяване на възможностите от 

страна на местните ключови фигури за 

работа по проекти, финансирани по 

оперативни програми, съфинансирани 

със средства на ЕС. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 



95 

 

Действащи оперативни програми и 

финансови инструменти на ЕС за  

решаване на проблемите, свързани с 

ефективното управление на отпадъците и 

доизграждане на съвременна 

екологосъобразна инфраструктура за 

територията на общината и региона; 

Намаляване на покупателната 

способност на домакинствата и 

трудности на нискодоходните групи да 

отделят допълнителни средства за 

услуги и дейности, свързани с 

управление на отпадъците в условията 

на икономическа криза; 

Финансиране на Регионалното депо за 

въвеждане на система за компостиране на 

биоразградими и биоотпадъци; 

Значително увеличение на разходите за 

управление на битови отпадъци и 

необходимост от повишаване на такса 

битови отпадъци за населението във 

връзка с неспазване на регионалните 

цели за управление на отпадъците; 

Добро управление,прецизен контрол и 

обезопасяване на наличните пестициди и 

препаратите за растителна защита при 

изтекъл срок на годност от страна на 

ангажираните институции от по-високите 

нива; 

Наличните пестициди и други препарати 

за растителна защита след изтичане на 

срока на годност са потенциална заплаха 

за околната среда. Налагане на санкции 

от РИОСВ за неспазване на 

нормативните изисквания; 

Промяна на обществените нагласи в 

полза на екологосъобразното и ефективно 

управление на отпадъците, което създава 

възможности за привличането на 

граждани и НПО в процесите на 

управление на отпадъците и тяхното 

намаляване на местно ниво; 

Трудности при идентифициране на 

„замърсителя“, водещи до образуване на 

замърсени участъци и невъзможност за 

санкциониране на виновните лица; 

Подобряване на инфраструктурата и на 

административния капацитет в сферата 

на отпадъците на регионално ниво; 

Голяма зависимост от централните 

властови структури;  

 

Нова нормативна уредба, осигуряваща 

въвеждането на информационна 

общинска система за мониторинг и 

контрол на отпадъците; 

Висока себестойност на разходите, 

свързани с управлението на отпадъците 

и главно с разделното събиране на 

отпадъците;  

Новата нормативна уредба засилва 

контрола и санкциите върху граждани и 

юридически лица на територията на 

общината за спазване на нормативните  

екологични изисквания; 

Проблемите, свързани с финансовите 

инструменти на ЕС на национално 

ниво,се отразяват на възможностите за 

реализиране на значими  местни и 

регионални проекти; 

Възможности за използване формите на 

публично-частното партньорство при 

изграждане на инфраструктура и  

разделно събиране на масово 

разпространените отпадъци;  

Нужда от голям обем допълнителни 

инвестиции,водещи до подобряване на 

системата за управление на отпадъците 

и за създаване на допълнителни 

възможности за увеличаване нивата на 

рециклиране и оползотворяване на 

отпадъците; 

Осигуряване на извънбюджетно 

финансиране чрез европейските, 

националните и регионалните източници; 

Налагане на санкции на общината при 

неспазване изискванията на 

националното законодателство за 

постигане на целите по рециклиране и 

оползотворяване на отпадъците; 
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Осигуряване на прозрачна и справедлива 

методика за определяне на „такса битови 

отпадъци“ в региона. 

Обезлюдяването на територията създава 

опасности от намаляване на 

административния капацитет на местно 

равнище. 

 

Между четирите квадранта на SWOT анализа съществуват определени зависимости. 

Връзката между Възможностите и Силнитестрани дава представа за лостовете на 

развитие. За община Стамболово това предполага обединението на наличните местни и 

регионални ресурси с възможностите, които предоставят европейските фондове и другите 

видове икономически механизми на национално равнище. Обединяването на тези фактори 

създава предпоставки за оптимизиране управлението на отпадъците и покриване на 

нормативните изисквания, свързани с увеличаване обемите на рециклиране и намаляване на 

депонираните отпадъци на територията на общината. 

Най-благоприятната стратегическа позиция е агресивната стратегия, но тя в случая е 

характерна за общини с друго разположение на проблемите и потенциала. В този случай 

всеки обект на анализа се стреми да заеме максимална площ в квадранта между силните 

страни и възможностите. В случая стратегията на развитие се построява така, че заеманата в 

нея площ да се увеличава.  

Връзката между Слабите страни и Заплахите формира основните проблеми на местно 

развитие, които трябва да се познават добре и да се търсят възможностите за 

тяхноторешаване. Връзката между Силните страни и Заплахите определя рисковете на 

развитие, а връзката между Слабите страни и Възможностите извежда ограниченията на 

развитие. От тази класификация произтичат и условните наименования на различните 

видове стратегии. 

В случая не прибягваме до използването на стратегията на развитие, която се определя от 

връзката между Слабите страни и Заплахите и се нарича защитна, защото тя е най-

неблагоприятната за развитието на общината. В подобни случаи трябва да се търси 

възможност за оцеляване и след това да се прави опит да се премине в някой от другите 

квадранти. Анализът отхвърля подобна възможност, тъй като условията в община 

Стамболово са различни. 

Диверсификационната стратегия се определя между Силните страни и Заплахите. 

Основната посока на стратегическо развитие при нея е насочена към намаляване или 

ограничаване на заплахите и при едновременно укрепване на силните страни. 

Стратегията на развитие, която се определяотСлабите страни и Възможностите 

може да се нарече концентрираща, защото тя е насочена към използване на 

съществуващите благоприятни условия за развитие чрез намаляване на слабите страни. 

От анализа става ясно, че това е най-подходящата стратегия за община Стамболово, защото 

при нея връзката между Слабите страни и Възможностите е най-силна и най-

реалистична. Те определят ограниченията на развитие на общината. Основните задачи, 

върху които трябва да се концентрира управлението на общината, са: 

 Активнотоизползване на финансовите инструменти на ЕС за решаване на 

проблемите, свързани с изграждане на адекватна инфраструктураи снабдяване на 

общината с необходимото съвременно оборудване с цел оптимизиране управлението 

на отпадъците и опазване на околната среда; 

 Реализиране на проектите, свързани с активното използване на новата 

инфраструктура и оборудване и изграждане на ефективна система за разделно 
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събиране на биоотпадъците, опасните отпадъци от домакинствата и масово 

разпространените отпадъциот населението; 

 Осигуряване на благоприятна средаза интензивно развитие на аграрния сектор, която 

да отговаря на всички нормативни екологични изисквания; 

 Създаване на благоприятна среда за развитието на еко и алтернативен туризъм. 

 

VI. Цели и приоритети 

В съответствие с изискванията на чл.52, ал.4 от ЗУО19 общинската програма „се разработва 

в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за 

управление на отпадъците“.  

1. Стратегически и оперативни цели 

Определянето на целите при изготвянето на Общинската програма за управление на 

отпадъците е най-важното и значимо събитие, чрез което се определя политиката и рамката 

на управление на отпадъците в община Стамболово. 

След дефинирането на целите се определят и конкретните методи и мерки, чрез които ще се 

изпълни програмата и ще се постигнат конкретните цели, както и необходимите финансови, 

технически и човешки ресурси необходими за постигане на заложените индикатори и 

резултати.  

Принципите, които се отчитат при определяне на стратегическите цели са следните: 

• Релевантност; 

• Реалистичност на подхода; 

• Мотивираност; 

                                                 
19Чл. 52. (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;  

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.  

(6) Кметовете на две или повече общини, включени в регион по чл. 49, ал. 9, могат да разработят обща 

програма за управление на отпадъците, в случай че задълженията, отговорностите и мерките, засягащи 

отделните общини, са ясно разграничени в програмата.  

(7) Програмата за управление на отпадъците се публикува на интернет страницата на съответната община с 

цел осигуряване на обществен достъп.  

(8) Програмата се приема от общинския съвет на съответната община, който контролира изпълнението й.  

(9) Кметът на общината информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за изпълнението на 

програмата през предходната календарна година.  

(10) Министърът на околната среда и водите издава указания по разработване на програмите по ал. 1.  
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• Прозрачност/разбираемост; 

• Ангажираност/задължителност; 

• Хармонизираност. 

В съответствие с новата политика за управление на дейностите по отпадъците и въведената 

йерархия за управлението и третирането им, настоящата програма определя рамката за 

поетапното достигане на следните цели, съответстващи на Националния план за управление 

на отпадъците 2014–2020 г. (НПУО): 

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 съвременни съоръжения за третиране. 

Цел 3: Управление на отпадъците, гарантиращо чиста и безопасна околна среда. 

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

управление на отпадъците. 

2. Разработване на подпрограми за постигане на целите 

Предвижданията на настоящата програма относно постигането на целите са същите да 

бъдат изпълнявани чрез различни подпрограми, които да осигурят устойчивост на 

системата и оптимизиране управлението на отпадъците. Всяка подпрограма трябва да бъде 

икономически поносима, социално приемлива и екологично ефективна. Ето защо 

подпрограмите имат за цел да подпомогнат изпълнението на стратегическите цели чрез 

предлагане на мерки и подходи за тяхното постигане, което да улесни местната 

администрация. Предвидено е за всяка конкретна цел да бъдат изпълнявани следните 

подпрограми: 

Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 

образуването им и насърчаване на повторното им използване: 

ПОДПРОГРАМА за предотвратяване образуването на отпадъци. 

Цел 2:Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци чрез 

създаване на условия за изграждане на съвременни съоръжения за третиране: 

ПОДПРОГРАМА за разделно събиране и изпълнение на целите за подготовка за повторна 

употреба и за рециклиране на битовите отпадъци най-малко от хартия и картон, метали, 

пластмаса и стъкло; 

ПОДПРОГРАМА за изпълнение на изискванията и целите за рециклиране и 

оползотворяване на строителни отпадъци. 

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

ПОДПРОГРАМА за информационно осигуряване, подпомагащо вземането на информирани 

управленски решения, запазване и подобряване на административния капацитет на община 

Стамболово в областта на управлението на отпадъците. 

Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор за прилагане на йерархията на 

управление на отпадъците: 

ПОДПРОГРАМА за прилагане на разяснителни кампании и информиране на 

обществеността по въпросите на управление на отпадъците. 
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VII. План за действие с включени подпрограми с мерки за 

постигането им 

Планът за действие с подпрограмите включва описание на дейностите и необходимите 

мероприятия за изпълнение на националното законодателство на местно ниво, както и 

краткосрочните и дългосрочните мерки и инвестиции, които община Стамболово следва да 

предприеме за правилното управление на местната и регионална политика,свързана с 

управлението на отпадъците и реализацията на тази политика.   

Подпрограмите са съобразени с приоритетните цели, заложени в програмата. Включените 

мерки и дейности са обобщени, с цел да обхванат всички съпътстващи мероприятия, които 

следва да извърши община Стамболово до приключването на програмния период на 

програмата. 

Различните законодателни задължения на местната власт, както и конкретните предложения 

за тяхното изпълнение, са включени и обобщени в подпрограмите и плановете към тях. 

Конкретизирането на сроковете в някои от плановете цели улесняване на местната 

администрация при изготвянето на годишните мерки, планове, финансови разчети и други 

дейности във връзка с управлението на отпадъците. 

При смяна на политиките и приоритетните цели,касаещи управлението на отпадъците в 

община Стамболово, и при смяна на законодателната рамка, кояторегламентирапринципите 

и политиките на местно ниво, подпрограмите и плановете за действие могат да бъдат 

допълвани и/или променяни от Общинския съвет. 

1. Подпрограма с мерки за предотвратяване образуването на отпадъци в община 

Стамболово 

Въведение и основни положения 

Рамковите директиви за отпадъците 20  задължават страните членки на ЕС да разработят 

програми за предотвратяване образуването на отпадъци. За първи път в България такава 

програма е разработена в рамките на Националния план за управление на отпадъците 

(НПУО) 2014–2020. 

Целта на тази подпрограма е да се набележат мерки,водещи до предотвратяване 

образуването на отпадъци в община Стамболово, като се насърчи населението, фирмите и 

институциите от страна на общината да предприематразлични мерки и да приложат 

различни методи, които да доведат до предотвратяване образуването на отпадъците. 

С други думи, да се предприемат конкретни действия, чрез които би могло да се намали 

образуването на отпадъците, като например:  

• Намаляване на въздействието върху околната среда, предизвикано от ефективното 

                                                 
20 Директива 2008/98/ЕС 

   Директива 2006/12/ЕО относно отпадъците,  

   Директива 91/689/ЕИО относно опасните отпадъци,  

   Директива 75/439/ЕИО относно отработените масла, Директива 86/278/ЕИО относно утайките от отпадъчни 

води,  

   Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки,  

   Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци и 

   Директива 2002/96/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване 
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управление на отпадъците и осъществяваната превенция, например намаляване на 

емисиите на парниковите газове и в частност отделяния от депонираните отпадъци 

метан, както и на въглеродния диоксид от изгарянето и рециклирането на отпадъци. 

Сортирането, отделянето на хартия, пластмаса, метали, RDF и ситова фракция 

намалява дела на депонираните отпадъци и от там се намаляват вредните емисии, 

които се отделят в атмосферата;  

• Подобрена ефективност на използването на ресурсите чрез икономия на енергия и 

намаляване на употребата на материали, както и „скритото” въздействие върху 

околната среда от добива, производството и използването на природни ресурси. На 

територията се намират седем кариери за добив на индустриални минерали и 

строителни материали. Концесионерите за да оптимизират своите печалби правят 

икономия на енергия и намаляване на употребата на материали;  

• Намаляване на производството на опасни отпадъци и съответното подобряване на 

условията за общественото здраве. Постоянната връзка на община Стамболово с 

фирмите създава предпоставки за оптимизиране на контрола и търсене на 

възможности за намаляване обема на отпадъците. 

Мярката е необходима поради все по-голямото нарастване обема на отпадъците, както на 

национално, така и на световно ниво. Образуването на всякакъв вид отпадъци е все по-

нарастващ проблем, който оказва значително негативно влияние на околната среда и на 

здравословното състояние на хората, за който следва да се предприемат конкретни мерки за 

неговото ограничаване. 

Предотвратяването на образуването на отпадъците цели да допринесе за намаляване 

негативното влияние върху компонентите на околната среда, върху които влияе 

депонираният отпадък, чрез отделянето на газове и инфилтрат при протичащите процеси на 

гниене, както и върху намаляване използването на природни ресурси, неминуемо свързани с 

третирането и обезвреждането на отпадъци.Депонираните отпадъци през последните 

години са намалели с около 12% поради тяхното рециклиране и оползотворяване и 

подготовката на регионалните и местните структури още през следващата година 

оползотворените отпадъци да се увеличат до около 55%, ще доведе до сериозен скок по 

отношение на намаляване на депонираните отпадъци. 

По принцип целта за намаляване на отпадъците се изпълнява на национално ниво, тъй като 

тези мерки основно са насочени към производителите на продукти, след употребата на 

които се образуват масово разпространени отпадъци. Въпреки това мерките на местно ниво 

също са от голямо значение за постигане на тяхното изпълнение, тъй като процесът е 

двупосочен. 

Политиката за предотвратяване образуването на отпадъците, очертана в настоящата 

подпрограма, до голяма степен разчита и на доброволните инструменти, като:  

• Обучителни инструменти: разработване на учебни помагала за учениците, развитие 

на специфични инструменти за промяна поведението на учениците или политиката 

на съответното училище; 

• Обучение и предоставяне на консултанти за училища или за някои фирми и 

институции; 

• Специфични инструменти, като например: етикетиране на продукти, етикета за „еко-

динамично развиваща се компания“, инициативи като например „устойчиви  

населени места” и др. 

• Информационни кампании в медиите (преса, радио, телевизия), кампании с плакати, 
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рекламни дипляни, брошури и др. 

• Тематични разработки, информационни материали, организиране на изложения, 

конференции или публични събития с дискусииза възможностите за 

предотвратяване на отпадъците и популяризирането на добрите международни и 

български практики в тази област. 

Успехът на политиката за предотвратяване на отпадъците е невъзможен без въвеждането на 

нормативни задължения и икономически инструменти. Наред с целите по-долу са 

представени и механизмите, които ще подпомогнат предотвратяването на отпадъците като 

цяло, независимо от техния вид. 

Предотвратяване образуването на отпадъци  

По смисъла на закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху 

околната среда, „отпадък” е вещество, предмет или част от предмет, за който няма 

предварително непосредствено приложение, или от който притежателят желае или е длъжен 

да се освободи. Вещества, предмети или части от предмети, предадени на специализираните 

фирми за третиране на отпадъци от собственика или упълномощени от него лица, също се 

определят като отпадъци до момента, в който възстановените от тях материали или 

произведената от тях енергия бъдат включени в производствения цикъл.  

СъгласноДиректива 2008/98/ЕО под предотвратяване на образуването на отпадъци трябва да 

се разбира: 

„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; 

• вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и човешкото 

здраве; 

• съдържанието на вредните вещества в материалите и продуктите“. 

В частност програмата осъществява връзката между отпадъчните и вторичните продукти. 

Директивата също дава единни определения за това кога един отпадък е достатъчно добре 

усвоен посредством рециклиране или друг вид обработка, за да престане да се третира като 

такъв. Тя заменя съществуващите до момента три европейски директиви – Директивата за 

отпадъци, Директивата за опасни отпадъци и Директивата за отпадъчни масла. 

 

Предотвратяване образуването на отпадъци има най-висок приоритет в 

йерархията на управление на отпадъците. Най-общо, предотвратяване на 

образуването на отпадъци означава да не възникват отпадъци, тъй като веднъж 

възникнал, отпадъкът не изчезва, а само се променя като вещество чрез 

депонирането, изгарянето или рециклирането. 

Стратегическа цел на подпрограмата за предотвратяване на образуването на отпадъци 

Намаляване на вредното действие на отпадъците чрез предотвратяване на тяхното 

образуване. 

Оперативни цели 

• Намаляване количеството на отпадъците; 
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• Намаляване съдържанието на вредните вещества в материалите и продуктите. 

За да се оптимизира планирането, е необходимо да се направи анализ и описание на 

съществуващите мерки за предотвратяване образуването на отпадъци и оценка на 

възможностите за прилагане на подходящи мерки и предложение за индикатори за мерките 

за територията на общината. 

До този момент в община Стамболово не са разработвани или прилагани конкретни мерки 

за предотвратяване образуването на отпадъци и/или ако е имало такива, то те са били 

косвени или несъзнателно изпълнявани.  

Изискването за определяне на мерки и дейности за предотвратяване образуването на 

отпадъци за пръв път се поставя в приетия Закон за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53 

от 13.07.2012 г.), чийто текст пък е транспониран в българското законодателство от 

европейските директиви. Вследствие на това е разработен План за управление на 

отпадъците 2014–2020 г.Тези програмни документи от своя страна задължават местните 

власти да разработят подпрограми с мерки за предотвратяване образуването на отпадъци 

към общинските програми за управление на отпадъците. 

Както по-горе е споменато, мерките и дейностите по предотвратяване образуването на 

отпадъци е трудно изпълнимо на местно ниво, поради факта, че общините нямат 

правомощия за ограничаване на производителите на масово разпространените отпадъци, 

които са с основен принос към увеличаване количествата на отпадъците. Те обаче от своя 

страна могат да въведат мерки на местно ниво, които също да окажат влияние върху 

предотвратяване образуването на отпадъци или най-малко до намаляване на техните 

количества. 

Мерки, които община Стамболово може да приеме за предотвратяване и/или намаляване 

образуването на отпадъци на собствената си територията, са: 

• Да се въведат чрез наредбата различни стимули, касаещи образуването на „такса 

битови отпадъци“ за търговските обекти, включително и гражданите, като 

заплащане на мястото на изхвърляне, намалена такса за прилагащите домашно 

компостиране, намален размер на патентен данък и др. 

• Да се търсят подходи, които насърчават домашното компостиране – съгласно Закона 

за управление на отпадъците, домашното компостиране се счита за мярка за 

предотвратяване образуването на отпадъци (оползотворяване на мястото на 

образуване). Тук при тази мярка общината може да разработи и да търси 

възможности за финансиране на проекти за безплатно предоставяне на 

домакинствата на компостери; 

• Изграждане на система за събиране на растителни и биоразградими отпадъци от 

домакинствата, които нямат възможност за домашно компостиране. 

Организирането на система за разделно събиране на тези отпадъци, както и тези от 

зелените системи е задължение на местната власт по Наредба за разделно събиране 

на биоотпадъците. Изграждането на система за компостиране към Регионалното 

депо за неопасни отпадъци, ще осигури необходимите условия за предотвратяване и 

/или намаляване образуването на отпадъци; 

• Насърчаване изграждането на центрове за повторна употреба (чрез насочване на 

бизнеса за кандидатстване по ПРСР). Може да се подкрепи изграждането на 

центрове за повторна употреба и поправка на електроуреди, опаковки по видове, 

домакински и лични предмети и др. 

Информационните кампании, насочени към населението, си остават едни от най-
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добрите и ефикасни мерки, водещи до намаляване на отпадъците. Всички мерки, 

които община Стамболово набелязва, не могат да се осъществяват, ако не се обхване 

най-големият генератор на отпадъци – населението и фирмите. Мерките, свързани с 

информационната обезпеченост за предотвратяване образуването на отпадъци, са 

включени в Подпрограмата за прилагане на разяснителни кампании и информиране на 

обществеността по въпросите на управление на отпадъците. 

Необходимо е разработването на активни информационни кампании, с които ясно да се 

определят насоките и целите пред общината, да се изложат положителните и отрицателните 

страни на проблема, както и ползите за населението и околната среда от изпълнението на 

конкретните мерки. 

Примери за провеждането на информационни кампании сред населението могат да бъдат: 

• изготвяне на разяснителна информация, насоки и съвети за прилагане на различни 

инструменти за предотвратяване образуването на отпадъци, основно чрез уеб-сайта 

на община Стамболово и рекламни брошурки; провеждане на обучителни 

програми; еко-етикиране и др.; 

• провеждане на инициативи за екологично потребление – за ограничаване на 

ненужната употреба на продукти (напр. продукти за еднократна употреба, замяна 

на стари с нови модели уреди и т.н.) и по-ефективното използване на продуктите;  

• провеждане на различни образователни кампании; 

• подкрепа за въвеждане на системи за управление на околната среда; 

• оказване на подкрепа за различни изследвания и проучвания; 

• провеждане на „зелени“ обществени поръчки; 

• провеждане на местна политика за разширена отговорност на производителя. 

До тук разгледахме препоръчителните мерки и различните възможности, при които те могат 

да бъдат прилагани в практиката при изпълнението на първата подпрограма от Програмата 

за управление на отпадъците.  

В предложения план на подпрограмата за предотвратяване на образуването на отпадъци са 

набелязани конкретните мерки, които ще доведат до тяхното предотвратяване, а 

информационните дейности и кампании са включени към Подпрограмата за прилагане на 

разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на управление на 

отпадъците. 

Планна подпрограмата за предотвратяване на образуването на отпадъци 

№ Мерки Срок Отговорник Източник на 

финансиране 

1. Раздаване на домашни компостери и 

изграждане на местна мрежа за 

компостиране, която цели да намали 

обема на растителните и градинските 

отпадъци 

2019 г. Кмет ТГС 

ПУДООС 

2. Използване на събраните утайки от 

МПОСВ за торене на земеделски ниви и 

2019 г. Кмет ПУДООС 
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компостиране 

3. Предприемане на мерки, насърчаващи 

населението към използването на 

опаковки – торбички, чашки и др., 

предназначени за многократна употреба 

Текущо Младши 

експерт 

„Екология и 

земеделие“ 

ТГС 

4. Закупуването на мобилен център за 

разделно събиране на опасни и масово 

разпространени отпадъци от 

домакинствата и осигуряване на 

възможности за тяхната преработка и 

повторна употреба 

2019 г. Кмет ТГС 

ПУДООС 

5. Публикуване насоки за наемане, поправка 

и препродажба на продукти с цел да се 

стимулира предприемачеството да се 

ангажира с подобни дейности 

2018 г. Младши 

експерт 

„Екология и 

земеделие“ 

Бюджет 

ТГС 

6. Издаване и разпространение на 

ръководства за предотвратяване на 

образуването на отпадъци за домакинства 

и търговски обекти 

2018 г. Младши 

експерт 

„Екология и 

земеделие“ 

Бюджет 

7. Организиране на публични събития за 

обмен на информация относно 

предотвратяването на отпадъци между 

ключовите фигури в общината (община, 

фирми, НПО) 

Текущо Директор 

Дирекция 

„ХДИП” 

ТГС 

8. Изготвяне на информационни материали 

за бизнеса, включващи информация за  

приложимото законодателство за 

отпадъците, платформи за обмен на 

материали и инструменти за оценка на 

отпадъците, както и конкретни примери 

от бизнеса   

Постоянен 
Младши 

експерт 

„Екология и 

земеделие“ 

Бюджет 

9. Предприемане на мерки за подобряване 

чистотата на въздуха, почвата и водите 

Постоянен 
Младши 

експерт 

„Екология и 

земеделие“ 

Бюджет 

10.  
Намаляване с 50 на сто от количеството 

на битовите биоотпадъци, образувани в 

региона през 2014 г. 

2020 г. Кмет Европейски 

програми 

ПУДООС 

11. 
Организиране на разделно събиране и 

оползотворяване на биоотпадъците от 

обществени зелени площи, паркове и 

градини 

2020 г. Кмет Европейски 

програми 

ПУДООС 
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2. Подпрограма с мерки за разделно събиране и достигане на целите за подготовка 

за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, 

метали, пластмаса и стъкло 

Въведение и основни положения 

Съгласно чл.19, ал.3, т.6 от ЗУО се дава възможност общините да организират разделното 

събиране чрез сключване на договор с лица, притежаващи съответния разрешителен 

документ за извършване на дейности с отпадъци. Това не е задължително за малка община 

като Стамболово. Събраните отпадъци от територията се сепарират от инсталацията в град 

Харманли, разделените отпадъци, представляват 5% от предоставения обем и се предават за 

рециклиране.  

Наредбата задължава кметовете на общини във всеки от регионите за управление на 

отпадъци по чл. 49, ал.9 от ЗУО да постигат следните регионални цели за разделно 

събиране и оползотворяване на битови биоотпадъци:  

• до 1 януари 2016 г. – най-малко 25 на сто от общото им тегло (не е постигнат този 

резултат, тъй като достигнатите 5% от сепариращата инсталация не покрива исканите 

25%  разделно събрани и оползотворени отпадъци); 

• до 1 януари 2018 г. – най-малко 40 на сто от общото им тегло (с очакваното през тази 

година разрешение от МОСВ за използване от излязлата след сортирането ситова 

фракция за запръстеняване на отпадъците в депото, ще се постигне и надхвърли тази 

цел); 

• до 1 януари 2020 г. – най-малко 50 на сто от общото им тегло (очаква се да се 

постигне след въвеждането на мобилен център за разделно събиране на отпадъците и 

след предоставяне на домашни компостери на населението). 

 

Предотвратяване образуването на отпадъци   

Важна предпоставка за постигане на горепосочените цели са част от действията, 

предприети през последните години в това направление, а именно: 

• ясно   определената   отговорност   на   общините   за   управление   на   битовите 

отпадъци, включително поставените цели за рециклиране; 

• определянето на задължителни количествени целиза подготовка за повторна 

употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и 

картон, метал, пластмаса и стъкло; 

• въведеното законово изискване към административните, стопанските, 

образователните, търговските и други подобни обекти, които генерират битови 

отпадъци, да събират разделно отпадъците от хартия и картон, пластмаса, стъкло и 

метал и да сключват договори за предаването им на оторизирани за такава дейност 

фирми и организации; 

• въвеждането   на   икономически   инструменти,   стимулиращи   общините  да 

подобряват показателите за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, 

като тези от тях, които изпълнят посочените цели за рециклиране на битовите 

отпадъци, се освобождават от 50% от дължимите отчисления  за депониране; 
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• друг  икономически  стимул  по  отношение  на  осигуряване  от  общините  на 

площадки за предаване на разделно събрани отпадъци от гражданите и фирми е 

освобождаването на общините от допълнително заплащане с 15% завишение на 

дължимите отчисления за депониране, за общини, които не изпълнят задължението 

си за осигуряване на посочената инфраструктура; 

• нормативно осигурената възможност общините да използват натрупаните суми 

отзаплатените от  тях отчисления за депониране за финансиране на инвестиционни 

и експлоатационни разходи за рециклиране и друго оползотворяване на битовите 

отпадъци. 

Стратегическа цел на подпрограмата  

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. 

Оперативна цел 

Достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите 

отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло.  

Целите ще бъдат постигнати, като се: 

• намаляват количествата отпадъци постъпили за обезвреждане; 

• създадат предпоставки за увеличаване периода на експлоатация на Регионалното 

депо – Харманли; 

• намаляват парниковите газове, отделяни в атмосферата в следствие обезвреждането 

чрез депонирането на биоразградими отпадъци;  

• постигат целите по чл.31, ал.1 от ЗУО21; 

• намалява изземването на суровините от природата и замърсяването на околната среда 

от неконтролираното изхвърляне на отпадъците, както и създаването на работни 

места; 

• намаляване на разходите за управление на отпадъците. 

На територията на Регионалния център за третиране на отпадъците – Харманли се 

експлоатира сепарираща инсталация, която е изградена по проект „Проектиране и 

строителство на сепарираща инсталация за битови отпадъци на регионалното депо за ТБО – 

                                                 
21Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Системите за разделно събиране, 

повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци осигуряват като минимум 

изпълнението на следните цели:  

1. най-късно до 1 януари 2020 г. подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, 

включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други 

източници на не по-малко от 50 на сто от общото тегло на тези отпадъци;  

2. най-късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови 

отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в Република България през 

1995 г.  

(2) Целите по ал. 1 се постигат поетапно съгласно сроковете, определени в § 15 от преходните и 

заключителните разпоредби и наредбата по чл. 43, ал. 5.  

(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Методиката за разпределение на целите по ал. 1 между регионите по чл. 49, 

ал. 9 и методите за изчисляване на изпълнението на целите по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 43, ал. 5.  

(4) Във всеки от регионите по чл. 49, ал. 9 целите по ал. 1 се изпълняват съвместно от всички общини в 

региона, в съответствие с решението по чл. 26, ал. 1, т. 6.  
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гр.Харманли“, финансиран от ПУДООС и държавен бюджет през 2012 г.  

Сепариращата инсталация се експлоатира от Общинско дружество „Екоресурс - Харманли” 

ЕООД, което е създадено с решение 650/17.02.2015г. на Общински съвет Харманли.  

„Екоресурс Харманли” ЕООД организира дейностите по приемане, третиране, обработване, 

правилно сортиране на отпадъците, постъпващи на сепариращата инсталация на 

регионално депо Харманли, в т.ч. транспортирането и предаването на отделените отпадъци 

за последващо рециклиране и оползотворяване. Предприятиетокоординира, периодично 

обучава и извършва организиране на работата на персонала на сепaриращата инсталация на 

Регионално депо за неопасни отпадъци –гр.Харманли. 

В инсталацията се извършват механични процеси на пресяване на постъпващите отпадъци с 

последващо ръчно отделяне на оползотворимите материали. Битовите отпадъци се подават 

в сито, чрез което се отделя ситната фракция съставена от дребни частици като пясък, 

парчета стъкло, пластмаса и други частици. След пресяване едрата фракция на отпадъците 

се подава на лента за ръчно сортиране на оползотворимите отпадъци – хартия, стъкло, 

метали, пластмаси, горими материали, черни и цветни метали. Отделените материали от 

хартия и пластмаси посредством преса се балират, а стъклото и металите се поставят в 

контейнери, и периодично се събират и предават за последващо оползотворяване. Ситната 

фракция и остатъкът след лентата за сортиране се депонират на Регионалното депо. 

Рециклируемите материали, събирани в смесените контейнери, се сортират в инсталацията 

за сепариране на отпадъците (ИСО). 

Механичното разделяне на отпадъците има за цел: 

• Отделяне на рециклируемите отпадъци; 

• Подготвяне на отпадъчния поток за по-нататъшно третиране; 

• Премахване на проблемни за последващо третиране съставки от потока на 

отпадъците. 

„Екоресурс Харманли” ЕООД носи ангажимент за непрекъснато подобряване и 

предотвратяване на замърсяването. Предприятието работи за: 

1.Увеличаване дела на оползотворяемите и рециклируеми отпадъци и непрекъснато 

подобряване качеството на предаваните за рециклиране материали до заводи 

преработватели. 

1.1. Усъвършенстване системата за сортиране и сепариране на отпадъците по вид. 

1.2.Повишаване количеството на отпадъците от пластмасови и други отпадъчни 

материали. 

1.3. Подобряване на организацията на съхранение чрез повишаване дела на 

складираните след сортирането и балирането на отпадъците. 

1.4. Подобряване на качеството на извършваните дейности чрез повишаване на 

квалификацията на персонала, провеждане на обучения. 

2. Намаляване вредното въздействие на отпадъците върху околната среда. 

3. Повишаване ефективността на транспортните дейности посредством намаляване обема 

на отсортираните материали преди транспортирането им от площадката към клиентите или 

рециклиращите предприятия. 

4. Усъвършенстване на системата за отчетност и контрол, чрез въвеждане на електронни 

дневници за отпадъците. 
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5. Поддържане на безопасни и здравословни условия на труд. 

6.Стабилизиране финансовото състояние на дружеството, закупуване на нови необходими 

инсталации за доусъвършенстване на вече изградената инсталация за по-голяма 

ефективност. 

Достигнатите цели говорят за ефективността на инсталацията за сепариране в Регионалния 

център, който през 2016 г. е сепарирал 19 500 т на входа, което прави 4,13% сепарирани и 

рециклирани отпадъци. От по-доброто уплътняване на отпадъците с компактор се 

освобождава обем от клетка №1, което създава възможност да се увеличи нейният обем с 

още 100 000 т, а клетка №2 да работи с капацитет 150 000 т. При тази ситуация 

Регионалното депо може да се експлоатира още 25 години. Прогнозното количество 

отпадъци за община Стамболово за 2017 г. е 1 005 т. 

Препоръки към подпрограмата:  

• Да се осигурят финансови средства за закупуване на мобилен център за разделно 

събиране на опасните и масово разпространените отпадъци от домакинствата;   

• Общините от Регионалното сдружение да работят заедно за по ефективно постигане 

на целите за рециклиране. 

План на подпрограмата за разделно събиране и достигане на целите за подготовка за 

повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, 

пластмаса и стъкло 

№ Мерки Срок Отговорник Източник на 

финансиране 

1. Закупуването на мобилен център за 

безвъзмездно предаване на разделно 

събрани отпадъци от домакинствата и 

други генератори на битови отпадъци. 

2019 г. Кмет ТГС 

ПУДООС 

2. Иновиране на регионалната 

инфраструктура, осигуряваща условия за 

сепариране, рециклиране на отпадъците и 

повторното им използване. 

2019 г. Кмет Не са 

необходими 

допълнителни 

средства 

3. Прилагане на икономически 

инструменти, които чрез стимули и 

санкции да доведат до постигане на 

набелязаните цели (отчисленията за 

депониране,   редукция   на  ТБО  за   

участващите   в  системите   за   разделно 

събиране). 

Текущо  Зам.-кмет  Бюджет 

4. Разработването на общинска наредба със 

специални разпоредби и изисквания за 

разделно събиране и оползотворяване на 

рециклируемите отпадъци, в частност 

към разделното събиране и предаване на 

отпадъците от стопански, търговски, 

2018 г. Кмет Бюджет 

../../../SVR2/Desktop/Upravlenie%20na%20otpadacite/Dogovor%20Programa%20otpadaci_St.doc#bookmark42
../../../SVR2/Desktop/Upravlenie%20na%20otpadacite/Dogovor%20Programa%20otpadaci_St.doc#bookmark42
../../../SVR2/Desktop/Upravlenie%20na%20otpadacite/Dogovor%20Programa%20otpadaci_St.doc#bookmark42


109 

 

административни, образователни и други 

подобни обекти. 

5. Периодично проследяване  

морфологичния състав на битовите 

отпадъци от отговорните общински 

служители 

Текущо Кмет Бюджет 

ТГС 

6. Обучение и подобряване 

административния капацитет за 

управление и мониторинг  по управление 

на отпадъците. 

Постоянен Младши 

експерт 

„Екология и 

земеделие“ 

Бюджет 

7. Подобряване оползотворяването и 

рециклирането на битовите отпадъци от 

опаковки, ИУЕЕО, батерии и 

акумулатори. 

2020 г. Младши 

експерт 

„Екология и 

земеделие“ 

Бюджет 

 

8. Прилагане от общината на „зелените” 

обществени поръчки, като например 

изискването за доставка на 

администрацията на рециклирана офис 

хартия и др. 

Текущо Младши 

експерт 

„Екология и 

земеделие“ 

Бюджет 

Оперативни 

програми 

9 Един-два пъти годишно община 

Стамболово да организира кампании за 

събиране на едрогабаритни отпадъци от  

домовете на гражданите, след което ще 

се предават за оползотворяване и 

рециклиране. 

Текущо Зам.-кмет Бюджет 

 

10. На 10-15 къщи да се поставя един 

специализиран контейнер, който да се 

използва само за изхвърляне на пепел. 

2018 г. Зам.-кмет Бюджет 

Отчисления 

 

11.  Ефективно използване на натрупаните 

суми от заплатените  от   тях   отчисления   

за   депониране за финансиране на 

инвестиционни и експлоатационни 

разходи за рециклиране и друго 

оползотворяване на битовите отпадъци 

Текущо Кмет Отчисленията 

за депониране 

 

3. Подпрограма с мерки за изпълнение на изискванията и целите за рециклиране 

и оползотворяване на строителни отпадъци 

Рециклирането и повторната употреба на строителните отпадъци 

Рециклирането и повторната употреба на отпадъците от строителството и разрушаването е 
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от съществена важност за околната среда. В този случай те от проблемен отпадък могат да 

се превърнат в ресурс. Това е основен подход в устойчивото управление на отпадъците, 

наложен от активната политика на ЕС в това направление. Според националното 

законодателство до 2020 г. поетапно по години трябва да се осигури подготовката за 

повторната употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали от неопасни 

отпадъци от строителство и разрушаване следва да се увеличи най-малко до 70% от общото 

им тегло, като се изключват незамърсени почви, земни и скални маси от изкопи в естествено 

състояние.  

 до 1 януари 2016 г. – най-малко 35 на сто от общото тегло на отпадъците; 

 до 1 януари 2018 г. – най-малко 55 на сто от общото тегло на отпадъците; 

 до 1 януари 2020 г. – най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците.  

Липсва точна информация за количеството на генерираните на територията на общината 

строителни отпадъци, но на този етап може да се каже, че една доста сериозна част от 

строителните отпадъци се използва при обратните насипи, така че може да се потвърди 

изпълнението на изискването за 35% оползотворяване от общото тегло на строителните 

отпадъци. 

Стратегическа цел на подпрограмата   

Увеличаване на количествата на рециклиране и оползотворени отпадъци чрез създаване на 

условия за оползотворяване на генерираните строителни  отпадъци на територията на 

общината, което да намали риска за околната среда. 

Оперативна цел 

Достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на СО, отпадъци от разрушаване на 

сгради и земни изкопи. 

Важна предпоставка за постигане на целите са част от действията,предприети за постигане 

на тези цели до момента на национално и регионално ниво, а именно:  

 за първи път е разработен и одобрен Национален стратегически план за управление 

на отпадъците от строителство и разрушаване на територията на Република България 

за периода 2011–2020 г.  

 одобрени са нормативни разпоредби в ЗУО и в Наредбата за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. В тях са 

разграничени ясно отговорностите на общинските, регионалните и централните 

институции, като са поставени следните ключови изисквания:  

o Възложителят на инвестиционен проект е отговорен за изпълнението на 

целите за рециклиране на строителните отпадъци.  

o Възложителят е длъжен да разработи План за управление на строителните 

отпадъци като задължителна част от строителната документация за 

инвестиционния проект за издаване на разрешение за строеж, който се 

одобрява заедно с целия проект. Изпълнението на Плана за управление на 

строителните отпадъци осигурява проследяемост на количествата на 

отпадъците от момента на тяхното образуване до предаването им за 

оползотворяване или крайно обезвреждане. Въвеждането на този механизъм 

улеснява осъществяването на контрол от страна на компетентните органи за 

изпълнение на изискванията на наредбата, както превантивно –на етап 

издаване на разрешение за строеж, така и последващо – при контрол на 

изпълнението на строителните дейности и в процедурата на въвеждане в 
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експлоатация на обекта.  

o Възложителите на инвестиционни проекти, финансирани с публични 

средства, са отговорни за влагане в строежите на определен процент 

материали от рециклирани строителни отпадъци или материално 

оползотворяване в обратни насипи. Тези проценти нарастват поетапно до 

2020г.  

o Възложителите на СМР и/или премахването на строежи извън предходната 

точка осигуряват селективното разделяне и материално оползотворяване на 

определени видове отпадъци в минимални количества.  

В Програмата за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни 

отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради са предвидени мерки за прилагане на 

практика на нормативната уредба, които условно могат да бъдат разграничени като 

инвестиционни мерки и „меки“ мерки.  

Тъй като в Националния стратегически план за управление на отпадъците от строителство и 

разрушаване на територията на Република България за периода 2014–2020 г. са посочени 

само районите, в които трябва да бъдат изградени системи, съоръжения и инсталации за 

селективно разрушаване, подготовка, рециклиране и оползотворяване на строителни 

отпадъци и за производство на рециклирани строителни материали със съответния 

капацитет и без остойностяване на инвестициите, то за целите на настоящата Програма е 

важно да се отбележи, че подобни инициативи на този етап за региона са силно затруднени 

и дори невъзможни. Ако се наложи да се предприемат действия в тази насока е добре те да 

бъдат извършени с обединените усилия на общините от Регионалното сдружение за 

управление на отпадъците, тъй като в партниращите си общини не се извършва голям обем 

строителни дейности, които да налагат подобни инициативи. Особено са ограничени 

строителните отпадъци в малка община, каквато е Стамболово. В този случай най-често при 

строителството могат да се използват обратните насипи, което се и прави на практика от 

общината. Затруднен е процесъти на депониране на строителните отпадъци на 

Регионалното депо в Харманли, тъй като там има ограничение за годишно депониране на 

отпадъците в рамките на 2 500 т и то единствено от страна на община Харманли. Всичко 

това затруднява работата на общинската администрация Стамболово по отношение на 

контрола за намаляване на строителните отпадъци на територията на общината.   

По-голямо внимание трябва да се обърне на инертните материали и тяхното използване в 

кариерите, намиращи се на територията на общината, което налага обезпечаването на пряка 

връзка с концесионерите на тези обекти.  

Общината няма практика в управлението на строителните отпадъци, защото количеството 

на строителните отпадъци след повторното им използване е нищожен. 

Липсата на конкретна информация за обема на строителните  отпадъците на територията на 

общинатаи анализът на този вид отпадък на базата на направените наблюдения за периода 

2014–2017 г. водят до следните изводи: 

 Част от строителните отпадъци при ремонтните дейности, извършвани в 

домакинствата, се изхвърлят в контейнерите; 

 Отпадъците от строителните и строително-ремонтните дейности не се образуват 

регулярно и няма реална информация за количеството и състава на този вид 

отпадъци; 

 Поради липсата на големи количества строителни отпадъци не е наложително 

изграждането на площадка за строителни отпадъци; 
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 Поради липсата на информация трудно може да се направи прогноза за обема на СО 

през следващите 10 години. Техният обем зависи напълно от стопанското оживление 

на общината и ремонта на обектите, свързани със строителството на водопроводите 

и канализацията, пътищата и жилищното строителство. 

Съгласно ЗУО общините отговарят за: 

 Събирането, включително разделното оползотворяване; 

 Обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от 

домакинствата;  

 Отпада ангажимента на общините да осигуряват депа и други съоръжения за всички 

строителни отпадъци на територията на общините.  

 Не се изисква план за управление на строителните отпадъци при: 

o Разрушаване на сгради с разгъната застроена площ под 100 кв. м; 

o Реконструкция, основен ремонт и/или промяна предназначението на строежи 

с РЗП, по-малка от 500 кв. м; 

o Строеж на сгради с РЗП, по-малка от 300 кв. м; 

o Разрушаване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи, 

когато тяхното премахване е наредено по спешност от компетентен орган. 

Необходимо екато цялода се създадат благоприятни условия за изграждане на необходимата 

инфраструктура и използването на строителните отпадъци при новото строителство в 

различни области на употреба:  

 влагане в строителството или производство на строителни продукти (бетон, 

керемиди, тухли); 

 за основа и под основа на пътни настилки, засипване на изкопи, изграждане на 

паркинги и пътни конструкции от по-нисък клас (бетон, асфалт, тухли, керемиди);  

 за дренажни слоеве или като механичен стабилизатор на почвата (натрошени тухли, 

керемиди); 

 за открити спортни площадки (натрошени тухли, керемиди). 

Когато се изисква План за управление на СО, той трябва да включва: 

o Общи данни за инвестиционния проект; 

o Описание на обекта на премахване /при разрушаване на сгради; 

o Прогноза за образуваните строителни отпадъци и степента на тяхното 

материално оползотворяване; 

o Прогноза за вида и количеството на продуктите от оползотворени строителни 

отпадъци, които се влагат в строежа; 

o Мерки, които се предприемат при управлението на образуваните строителни 

отпадъци в съответствие с йерархичен ред за третиране на отпадъците. 

Основната цел на Плана за управление на СО е да се проследи цялото движение на 

количествата на строителните отпадъци от мястото на образуване до съоръжението за 

тяхното оползотворяване или крайното обезвреждане, като по този начин ще се гарантира 

максимална степен на оползотворяване на строителните отпадъци. 
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Плановете за управление на строителни отпадъци се одобряват: за строежи, за които се 

изисква одобрен инвестиционен проект – като част от процедурата за съгласуване и 

одобряване на инвестиционни проекти по реда на глава осма, раздел II от ЗУТ; за обекти, за 

които не се изисква одобрен инвестиционен проект – от кмета на община или 

оправомощено от него длъжностно лице, на чиято територия се реализира проектът. 

Изготвянето на Плана за управление на строителните отпадъци ще спомогне съществено за 

осигуряване на проследимостта на количествата на отпадъците от момента на тяхното 

образуване до предаването им за оползотворяване или крайно обезвреждане. Въвеждането 

на този механизъм ще улесни осъществяването на контрол от страна на компетентните 

органи и ще гарантира изпълнение на националните цели за рециклиране. 

План на подпрограмата с мерки за изпълнение на изискванията и целите за 

рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци 

№ Мерки Срок Отговорник Източник на 

финансиране 

1. Оползотворяване на СО в обратни насипи Текущо Директор 

Дирекция 

„ХДИП” 

Бюджет 

2. Подготовка за повторна употреба 22  на СО, 

като влагане в строителството или 

производството на строителни продукти 

(бетон, керемиди, тухли) 

Текущо  Зам.-кмет  Бюджет 

3. Влагане на рециклирани строителни 

материали в строителството 

Текущо  Зам.-кмет  Бюджет 

Европейски 

програми 

4. Повторна употреба на СО като основа и под 

основа на пътни настилки, засипване на 

изкопи, изграждане на паркинги и пътни 

конструкции от по-нисък клас (бетон, 

асфалт, тухли, керемиди) 

Текущо  Зам.-кмет  Бюджет 

Европейски 

програми 

5. Повторна употреба на СО за изграждане на 

дренажни слоеве или механичен 

стабилизатор на почвата (натрошени тухли, 

Текущо  Зам.-кмет  Бюджет 

Европейски 

                                                 
22

Трябва да се търсят възможности за употреба  на материали от рециклирани СО, които да се използват 

отново в строителството.  

Управлението на СО  трябва да обхваща  всички източници и видове, но постигането на  целите за 

рециклиране трябва да е и икономически  целесъобразно. 

Целеви групи – строителни отпадъци: бетон и стоманобетон, асфалтобетон, строителна (груба) керамика, 

натрошени скални материали, смесени минерални отпадъци (инертни) 

Източници: Реконструкция на  пътната и  железопътната инфраструктура. Изоставени недовършени 

промишлени и обществени  сгради. Премахване на незаконни и опасни строежи. Преструктуриране на 

средата. Производствени СО от дребноразмерни  елементи.   
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керемиди), както и за изграждане на открити 

спортни площадки (натрошени тухли, 

керемиди) 

програми 

6. Водене на отчетност за количествата на 

вложените рециклирани материали в 

строителството 

Текущо Директор 

Дирекция 

„ХДИП” 

Не са 

необходими 

допълнителни 

средства 

7. Водене на отчетност за количествата на 

предадени и оползотворени строителни 

отпадъци 

Текущо Директор 

Дирекция 

„ХДИП” 

Не са 

необходими 

допълнителни 

средства 

8. Създаване на предпоставки за 

минимизиране и повторната употреба на 

строителните отпадъци и отпадъците от 

разрушаване на територията на общината 

Текущо Директор 

Дирекция 

„ХДИП” 

Бюджет 

 

4. Подпрограма с мерки за информационно осигуряване, подпомагащо вземането 

на информирани управленски решения, запазване и подобряване на 

административния капацитет на община Стамболово в областта на 

управлението на отпадъците 

Информационното осигуряване на дейностите по управлението на отпадъците е с важно 

значение за обезпечаване на ефективния им контрол. За целта е необходимо общината да 

разполага с достатъчно надеждни данни за различните видове и потоци отпадъци, с които 

борави или които се образуват на територията й, но се управляват от други лица. Успяла да 

си осигури навременна и надеждна информация, община Стамболово ще може да планира и 

да организира оптимално своята управленческа дейност, свързана с управлението на 

отпадъците, а при възникнал проблем ще може да реагира максимално бързо и адекватно за 

неговото решаване. 

Обобщението на информацията за генерираните отпадъци на територията на общината 

влияе и върху годишното определяне на целите за рециклиране и оползотворяване на 

отпадъците, както и за намаляване количествата на отпадъците, депонирани на 

Регионалното депо. 

Едновременно с информационното осигуряване важно е общината да разполага и с 

квалифицирани кадри в администрацията, които да събират и обработват информацията, 

както и да изчисляват степента на постигане на годишните цели. 

Тази мярка може условно да бъде разделена на информационни кампании и на мероприятия 

за обучение. Популяризирането на различни практически действия, водещи до намаляване 

на отпадъците, може да се извършва чрез съответни кампании, които да осигурят 

подкрепата на местната общност при вземането на важни управленчески решения.  

Всяка година община Стамболово се включва в националната кампания на МОСВ „Чиста 

околна среда“ и през последните години в инициативата„Да почистим България за един 

ден“. При отбелязване на Деня на земята също се организират различни инициативи за 
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почистване на замърсените терени и се засаждат дръвчета. В инициативите се включват 

служители от местните администрации, предприемачи и ученици от училищата на 

територията на общината. Горско стопанство Хасково осигурява подходящите за засаждане 

дървесни видове. 

Стратегическа цел 

Ефективно управление на отпадъците, гарантиращо подкрепата на местната общност и 

осигуряващо чиста околна среда. 

Оперативна цел 

Изграждане на нови местни и регионални структури и включване на местното население и 

бизнеса в планираните дейности по управление на отпадъците. 

Като източник на информация по въпросите на управление на отпадъците могат да се 

използват: 

 Отчети за изпълнение на действащите програми, планове и стратегии (напр. ОПР, 

Програмата за управление на отпадъците; Програмата за опазване на околната среда 

и др.);  

 Експертни доклади и анализи по целевите теми;  

 Решения на Общото събрание на РСУО, материали и документи, внасяни за 

разглеждане от Общото събрание на РСУО, в т.ч. решения относно извършване на 

предпроектни проучвания за изграждане на общи съоръжения за битови отпадъци, за 

разпределение на задълженията, за изпълнение на целите за рециклиране и 

оползотворяване на битовите отпадъци и др.; 

 Информации от организациите, наетиот общината за оползотворяване на 

МРО(опаковки, ИУЕЕО, НУБА, ИУГ, отработени масла и др.); 

 Информации от оператори на инсталации и съоръжения за битови отпадъци, утайки 

от МПСОВ, строителни отпадъци; 

 Предпроектни проучвания за проекти за общинска инфраструктура за отпадъците и 

документацията, на основата на която са одобрени проекти на общината за 

финансиране от публични източници. 

В допълнение към горните източници на информация е възможно необходимата за анализа 

информация да се набави чрез организирането от страна на общинатана фокус групи, на 

дискусии или на анкети, които да включват оператори на съоръжения, специалисти по 

проблематиката от други общини, на територията на които се намира общото Регионално 

депо и инсталацията за третиране на отпадъците. Могат да се използват и други източници, 

които са специфични за общинатаи сключените договори в сферата на управление на 

отпадъците. 

Съгласно Националния план за управление на отпадъците 2014–2020 г. целите за 

рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло, които страната 

си е поставила да постигне поетапно до 2020 г., са както следва: 

 до 1 януари 2016 г. – най-малко 25 на сто от общото им тегло 

 до 1 януари 2018 г. – най-малко 40 на сто от общото им тегло 

 до 1 януари 2020 г. – най-малко 50 на сто от общото им тегло. 

Спазването на тези срокове вече бе коментирано по-нагоре в текста на програмата. 
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Регистрирането на известно изоставане на община Стамболово от посочените срокове през 

2017 г. ще се компенсира още през 2018 г. след завършване на предприетите мерки на 

регионално ниво за използване на ситоватафракция за запръстеняване в регионалното депо. 

План на подпрограмата за информационно осигуряване, подпомагащо вземането на 

информирани управленски решения, запазване и подобряване на административния 

капацитет на община Стамболово в областта на управлението на отпадъците 

№ Мерки Срок Отговорник Източник на 

финансиране 

1. Разработване на общински наредби със 

специални разпоредби и изисквания за 

разделно събиране и оползотворяване на 

рециклируемите отпадъци, в частност 

към разделното събиране и предаване на 

отпадъците от стопански, търговски, 

административни, образователни и други 

подобни обекти 

2019 г. Кмет Бюджет 

2. Разширяване на знанията и уменията на 

местните ключови фигури чрез обучение 

и подобряване на местния капацитет за 

управление на отпадъците на територията 

2019 г. Кмет Бюджет 

Оперативни 

програми 

3. Ясно   разпределената отговорност   и 

ангажименти между   общините   за   

управление   на   битовите отпадъци и за 

рециклиране на сепарираните отпадъци 

на регионално равнище 

Текущо Кмет Бюджет 

4. Обучение на учителите и 

представителите на НПО сектора по 

проблемите за  управление на отпадъците 

Текущо Директор 

Дирекция 

„ХДИП” 

Бюджет 

Европейски 

програми 

5. Включване на граждани, фирми и 

служители в масовите кампании за 

почистване на замърсените терени в 

общината 

Текущо Директор 

Дирекция 

„ХДИП” 

Бюджет 

6. Текущо отчитане от страна на 

ангажираните с управлението на 

отпадъците специалисти на състава на 

събираните битови отпадъци и срещаните 

проблеми 

Текущо  Зам.-кмет  Бюджет 

Европейски 

програми 

7. Изготвяне и приемане от страна на 

Общинския съвет на годишни доклади за 

изпълнението на Програмата за 

Текущо  Кмет  Бюджет 
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управление на отпадъците и ПУОС 

8. Подкрепа от страна на общината на 

мерките за създаване на „зелени” работни 

места в бизнеса за рециклиране и 

оползотворяване на отпадъци, както и 

реализация на програмите за обучение и 

квалификация и преквалификация в тази 

област 

Текущо Директор 

Дирекция 

„ХДИП” 

Европейски 

програми 

Бюджет 

9. При възникнала необходимост да се 

актуализира общинската Програма за 

управление на отпадъците и Наредбата по 

чл.22 от ЗУО 

Текущо Кмет Европейски 

програми 

Бюджет 

10. Привличане на основните ключови 

фигури за решаване на конкретни местни 

проблеми, свързани с възникването на 

екологичен проблем или с управлението 

на отпадъците и опазването на околната 

среда  

Текущо Кмет Европейски 

програми 

Бюджет 

11 Разработване на учебни помагала за 

учениците, развитие на специфични 

инструменти за промяна поведението на 

учениците или политиката на съответното 

училище 

2020 г. Младши 

експерт 

„Екология и 

земеделие“ 

Бюджет 

Оперативни 

програми 

12. Обучение и предоставяне на консултанти 

за училищата или за някои фирми и 

институции 

2020 г. Младши 

експерт 

„Екология и 

земеделие“ 

Бюджет 

Оперативни 

програми 

 

Реализацията на мерките от настоящата програма и съотносимите мерки от други 

програми  подобрява управлението на отпадъците на местно и регионално ниво и  

насърчава  разделното  събиране  и  подобряване качеството на събраните 

рециклируеми отпадъчни, като: материали от хартия и картон, метали, пластмаса и 

стъкло, гарантира изпълнението на общинските, регионалните и националните цели 

за рециклиране на тези потоци битови отпадъци.  

Изпълнението на програмата ще постигне като резултат и намаляване изземването 

на суровини от природата и на замърсяването на околната среда от 

неконтролираното изхвърляне на отпадъци,  създаването  на  нови  работни  места,  

както  и  увеличаване експлоатационния срок на депата за остатъчните битови 

отпадъци, които не могат да се оползотворяват. 

 

5. Подпрограма с мерки за прилагане на разяснителни кампании и информиране 

на обществеността по въпросите за управление на отпадъците 
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Тази подпрограма включва поредица от дейности за прилагане на разяснителните кампании 

и информиране на обществеността по въпросите за управление на отпадъците. Подобни 

дейности са включени частично и в някои от другите подпрограми, особено в предходната, 

но имат своето място и значение при изграждане на местен капацитет и информационното 

обезпечаване на местната  общност за оптимизиране на нейната активност. 

Стратегическа цел 

Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане на йерархията за 

управление на отпадъците. 

Оперативна цел 

Подобряване информираността и участието на местното население и бизнеса в планираните 

дейности по управление на отпадъците. 

За постигане на целите на Подпрограмата освен мерките, които са насочени към 

информираността и въвличането на местната общност при вземане на решения за 

управление на отпадъците, са включени и мерки, които имат конкретна насоченост към 

местната общност и оказват влияние при изграждането на местен капацитет. Постигането 

на такива резултати може да се реализира чрез информиране, организиране на рекламни и 

доброволчески кампании, както и предоставянето на фактологически материал, отразяващ 

управлението на отпадъците на територията на община Стамболово и региона. 

Община Стамболово е в процес на приемане от Общинския съвет на проект на Наредба по 

чл.22 от ЗУО23, който ще бъде публикуван на Интернет страницата на общината, за да се 

осигури директен достъп на местната общност до проекта на наредбата.  

 

 

План на подпрограмата за прилагане на разяснителни кампании и информиране на 

обществеността по въпросите за управление на отпадъците 

№ Мерки Срок Отговорник Източник на 

финансиране 

1. Качване на сайта на Програмата за 

управление на отпадъците 

2017 г. Кмет Бюджет 

                                                 

23Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Общинският съвет приема наредба, с 

която определя условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, 

претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително 

биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, на територията на общината, 

разработена съгласно изискванията на този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, 

както и заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси.  

(2) С наредбата по ал. 1 се уреждат и изискванията към площадките за предаване на отпадъци от хартия и 

картон, пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на площадките, както и условията за предаване на 

отпадъци на площадките по чл. 19, ал. 3, т. 11.  

(3) Общинският съвет публикува на своята интернет страница и подлага на обществено обсъждане проекта за 

наредба по ал. 1. В обсъждането могат да участват всички заинтересовани лица, органи и неправителствени 

организации.  
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2. След приемане от Общинския съвет на 

Наредба по чл.22 от ЗУО, същата трябва 

да се качи на сайта на община 

Стамболово, за да се осигури 

необходимата информираност на 

местната общност 

2017 г. Кмет Бюджет 

 

3. След влизането в експлоатация на 

мобилния център за разделно събиране на 

отпадъците да се запознае населението на 

община Стамболово с изискванията за 

разделно събиране на опасните отпадъци, 

като се публикува информация и на сайта, 

инициират се информационни събития по 

населени места и се разпространят 

рекламни материали 

2018 г. Директор 

Дирекция 

„ХДИП” 

Бюджет 

4. След закупуването на домашни 

компостери за оползотворяване на 

биоотпадъците  да се организира широка 

рекламна кампания сред местното 

население за изискванията при тяхната 

експлоатация 

2019 г. Директор 

Дирекция 

„ХДИП” 

Бюджет 

5. В процеса на разработване и одобряване 

на Наредбата по чл.22 от ЗУО да се 

включат всички ключови фигури на 

територията на общината, като 

представителите на производителите, 

търговците, земеделските производители 

и НПО сектора 

2017 г. Директор 

Дирекция 

„ХДИП” 

Бюджет 

6. Да се повиши информираността на 

населението относно вредата от  опасните 

отпадъци, масово разпространените 

отпадъци и др. 

Текущо  Директор 

Дирекция 

„ХДИП” 

 Бюджет 

Европейски 

програми 

7. Местното население да получава текуща 

информация по отношение на решенията, 

взети на събранията на Регионалното 

сдружение за управление на отпадъците 

на регион Харманли чрез качването й в 

сайта на общината 

Текущо  Зам.-кмет Не са 

необходими 

допълнителни 

средства  

 

8.  Да се публикува „зелен“ телефон и имейл 

адрес за сигнали на граждани при 

нарушаване на нормативната уредба, 

свързана с управлението на отпадъците 

Текущо Зам.-кмет Не са 

необходими 

допълнителни 

средства  

9. Разработване на рекламни и Текущо Директор Европейски 
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информационни материали и 

организиране на кампании за разделно 

събиране на отпадъците, предотвратяване 

на отпадъците и др. 

Дирекция 

„ХДИП” 

програми 

Бюджет 

10. Стимулиране на обществената 

ангажираност по отношение намаляване 

обема на отпадъците чрез 

информационни кампании и включване 

на читалищата и НПО 

Постоянен Младши 

експерт 

„Екология и 

земеделие“ 

Бюджет 

11. Провеждане на разяснителни кампании 

при възникване на проблеми с отпадъка,  

при въвеждане на ново оборудване и 

неговата експлоатация или при 

въвеждането на нови правила за 

управление на отпадъците 

Постоянен Младши 

експерт 

„Екология и 

земеделие“ 

Бюджет 

ТГС 

 

VIII. Координация с други планове и програми 

Съвместимостта и координацията на целите в отделните програмни документи за една 

територия е от особено значение за нейното устойчиво развитие, тъй като е от значение да 

не се допускат противоречия между тези документи. Ето защо е важно да се обезпечи 

подобно обвързване, което ще осигури ефективност на процеса на стратегическо планиране 

в публичния сектор на ниво община, регион и национално ниво.  

В съответствие със ЗМСМА Общинският съвет определя политиката на общината 

посредством разработените и приети общински стратегии, програми и планове. Всеки 

стратегически и планов документ има определен хоризонт на действие, който най-често 

съвпада със съответния  програмен период. 

На национално ниво главният стратегически план, от който произхожда настоящата 

програма е Националният план за управление на отпадъците 2014–2020 г. 

Съгласно Закона за управление на отпадъците общинските програми за управление на 

отпадъците трябва да отговарят и да са съобразени със структурата, целите и 

предвижданията на Националния план, както и да съвпадат с неговия планов период. 

Настоящата програма е изготвена в пълно съответствие с Националния план за управление 

на отпадъците и с Методическите указания на МОСВ за разработване на общински 

програми за управление на отпадъците от 31.03.2015 г. 

Генералната стратегическа цел на страната в сферата на управление на отпадъците 

е:Общество и бизнес, които не депонират отпадъци. 

Стратегическите цели, гарантиращи постигането на генералната стратегическа цел, са: 

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; 
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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. 

В рамките на НПУО 2014–2020 г. са разработени девет програми, които чрез своите 

дейности водят до постигане на изпълнението както на конкретните програмни цели 

(стратегически/оперативни цели), така и на четирите стратегически цели на националния 

план. 

Изборът на конкретни мерки и тяхната комбинация във времето представляват различни 

алтернативи за достигане на набелязаните цели. Основните принципи, на които се основава 

Националната програма за управление на дейностите по отпадъците са: 

 Устойчиво развитие; 

 Предотвратяване и йерархия на управлението на отпадъците; 

 Превантивност – предимство на предотвратяването на замърсяване 

преди последващо отстраняване на вредите, причинени от него; 

 Достатъчност и самостоятелност при управление на отпадъците; 

 Най-добри налични техники, неизискващи прекомерни разходи; 

 "Замърсителят плаща" и в частност "отговорност на производителя"; 

 Интегрирано управление на отпадъците; 

 Участие на обществеността. 

Целите и приоритетите на НПУО дават рамката на местните власти в т. ч. на община 

Стамболово при разработването на политика за управление на дейностите по отпадъците, 

включително въвеждане и насърчаване на предотвратяване на отпадъци, разделното 

събиране на битови отпадъци и отпадъци от дейността на публични и търговски обекти, 

управление на специфичните отпадъчни потоци. 

В ОПУО Стамболово е направен подробен анализ на съществуващото състояние по 

управление на отпадъците и са идентифицирани проблемите в тази област. 

Друг важен документ е Националния стратегически план за поетапно намаляване на 

количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010–2020 

г.В него са заложени целите, които Република България трябва да постигне при 

управлението на биоразградимите отпадъци. 

Най-голямо отношение към предвижданията на ОУПО има мярка № 1 – Включване в 

общинските програми по управление на отпадъците на конкретни мерки за намаляване на 

биоразградимите отпадъци, което трябва да се извърши чрез: 

 предотвратяване на образуването на биоразградимите отпадъци – 

рециклиране на биоразградимите отпадъци (хартия и картон); 

 компостиране на зелени отпадъци от паркове, градини, търговски обекти и 

хранителната индустрия; 

 оползотворяване на биоразградимите отпадъци с производство на биогаз; 

 оползотворяване на биоразградимите отпадъци с производство на енергия 

(изгаряне); 

 въвеждане на домашно компостиране; 
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 провеждане на информационни кампании сред населението. 

Този план има особено голямо значение за община Стамболово, тъй като зелените 

(градински) отпадъци са най-сериозният отпадък, генериран на територията на общината.  

Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителството и 

разрушаване на територията на Р.България за периода 2011–2020 г. 

Стратегическият план за управление на отпадъците от строителството и разрушаване на 

територията на Република България поставя мерките и начините на действие за изпълнение 

на целите, заложени в ЗУО за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци, 

образувани от строителство и влагане на рециклирани материали в строителството.  

За изпълнението на мерките и целите е разработена подпрограма за прилагане на 

изискванията за строителни отпадъци и отпадъци разрушаване на сгради, но трябва да се 

отбележи, че на територията на община Стамболово този вид отпадък е ограничен. 

Национален план за управление на утайките от ПСОВ до 2020 г. 

В Националния план за управление на утайките от ПСОВ са предвидени мерки и дейности, 

които следва да се предприемат за намаляване количествата на депонираните утайки и 

използването им за други цели, като например за торене на земеделски ниви, за 

компостиране и др. 

Община Стамболово изгради и продължава да изгражда общо 7 МПСОВ на своята 

територия. От тях две са действащи, една не е достроена, а останалите не са влезли в 

експлоатация. Необходимо е да се разработи специална програма, която да обхване 

утайките от всички МПОСВ на територията на общината и тяхното оползотворяване. 

Разработената общинска Програма за управление на отпадъците е в синхрон не само с 

националните, но и с местните и регионалните стратегически и планови програми и 

документи, както следва: 

Регионален план за развитие 2014–2020 г. на ЮЦР за планиране, който е приет с 

решение № 462 на Министерски съвет от 01.08.2013г. 

Регионалният план за развитие на Южен централен район е един от шестте плана за 

развитие на ниво 2 за периода 2014–2020 г. В йерархичната система от документи за 

стратегическо планиране на регионалното развитие, той се явява основен документ, който 

определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и 

местно развитие на територията на района. РПР отчита специфичните характеристики и 

потенциал за развитие на територията на ЮЦР. 

Прилагането на интегриран подход изисква проследяването на РПР и неговата връзка и 

координацията му със стратегическите документи за регионално развитие от другите 

териториални нива – Националната стратегия за регионално развитие, Областните 

стратегии за развитие и Общинските планове за развитие. Важна задача на РПР е да следва 

зададената в Националната стратегия за регионално развитие 2012–2022 г. (НСРР) обща 

стратегическа платформа, като същевременно я пренася на по-ниските териториални нива.   

РПР определя необходимостта от реализация на социално-икономическо и териториално 

развитие и преодоляване на съществуващите междурегионални и вътрешнорегионални 

диспропорции. РПР е съобразен с „Националната програма за развитие: България 2020“, 

която определя основния ангажимент на страната по Стратегията на ЕС „Европа 2020“ за 

„интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“. 

РПР на Южен централен район поставя във фокуса на стратегическите цели 

икономическото, териториалното и социалното сближаване. Основните стратегически цели 
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на плана са: 

Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване в национален и вътрешнорегионален 

план, базирано на щадящо/еколосъобразно ползване на собствени ресурси  

Стратегическа цел 2: Социално сближаване и намаляване на междуобластните 

неравенства чрез инвестиции в човешкия капитал и социална инфраструктура  

Стратегическа цел 3: Развитие на трансгранично и транснационално 

сътрудничество в принос на икономическото и социалното развитие и сближаване  

Стратегическа цел 4: Балансирано териториално развитие чрез укрепване на 

градовете-центрове 

Делът на населението, обслужвано от системи за организирано сметосъбиране в ЮЦР от 

95,9% през 2007 г. е нараснал на 99,3% през 2010 г., което е над показателя за страната – 

98,2%. 

Друг важен документ в областта на управлението на отпадъците е Областната стратегия 

за развитие на Област Хасково за 2014–2020 г.,коятооформя стратегическата рамка за 

развитие на територията на областта в периода 2014–2020 г. Тя създава основната 

стратегическа рамка, с която трябва да се съобразяват общините. 

Визия на ОСР:Значително повишаване степента на икономическо развитие и подобряване 

условията на живот в населените места в областта, като стремежът е доближаване на 

средното ниво на социално-икономическо развитие в ЕС, реализирайки интелигентен, 

устойчив, приобщаващ и щадящ околната среда и нейните ресурси растеж. 

При развитието на Област Хасково ще се разчита на специфичния потенциал на областта за 

развитие на традиционните отрасли и използване на стратегическото географско 

положение. Желаният резултат, формулиран във Визията на ОСР на Област Хасково, ще се 

постигне чрез съчетаването на икономическо, териториално и екологическо сближаване. 

Ето и основните стратегически цели на ОСР на Област Хасково 2014–2020 г. 

 Стратегическа цел 1. Икономическо сближаване на областно и регионално ниво 

чрез използване на собствения потенциал 

 Стратегическа цел 2. Социално сближаване и намаляване на различията между  

общините и с другите области чрез инвестиции в човешкия капитал и социалната 

инфраструктура 

 Стратегическа цел 3. Балансирано териториално развитие чрез укрепване на 

градовете центрове, подобряване свързаността в областта и качеството на средата в 

населените места 

 Стратегическа цел 4. Развитие на трансгранично и транснационално 

сътрудничество в принос на икономическото и социалното развитие и сближаване 

 Стратегическа цел 5.Запазване и подобряване качествата на околната среда чрез 

интегриране на глобалните екологични цели и развитие на екологичната 

инфраструктура. 

Програмата за управление на отпадъците на община Стамболово кореспондира най-пряко с 

петата стратегическа цел, която задава стратегическата рамка, без да регламентира 

ресурсите,необходими за устойчивото развитие на общината. 

Общинският план за развитие на община Стамболово за периода 2014–2020 г.е 

основният стратегически документ на общинско ниво, който пряко е свързан с Програмата 
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за управление на отпадъците.На базата на съществуващите местни ресурси и приложения 

подход, желанието за достигане на известно ниво на развитие за община Стамболово в 

програмния период 2014–2020 г. от страна на местната общност  съгласно формулираната 

визия се очертава да бъде следната: „Създаване на привлекателна жизнена среда и качество 

на живот чрез устойчив  растеж  на  малките  и  средни предприятия, земеделието, туризма 

и услугите,  използвайки съхраненото културно-историческо  и  природно наследство“. ОПР 

има седем приоритетни области, които са свързани с ПУО, но най-тясно са свързани петата, 

шестата и седмата приоритетна област, които регламентират управлението на отпадъците, 

опазването на околната среда и изграждането на административен капацитет, който да 

обезпечи подобни дейности в бъдеще. Останалите приоритетни области и стратегически 

цели също засягат в известна степен ПУО, тъй като те генерират отпадъци или подпомагат 

тяхното управление.  

Стратегическите цели на ОПР 2014–2020 г. на община Стамболово са следните: 

 СЦ 1.  Подпомагане  развитието на вътрешния потенциал на местната икономика 

 СЦ 2.Подобряване на качеството на живот чрез създаване на съвременна 

инфраструктура, социално включване, достъпно и качествено образование, 

здравеопазване, култура и спорт 

 СЦ 3.Запазване и подобряване качеството на околната среда чрез интегриране на 

глобалните екологични цели и развитието на екологичната инфраструктура 

 СЦ 4.Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на 

публичните услуги за гражданите и бизнеса 

ПУО в най-голяма степен е свързана с третата стратегическа цел, която обслужва качеството 

на околната среда. 

Приоритетните области и специфичните цели детайлизират постигането на конкретен 

напредък в различните сфери, затова е важно и те да бъдат проследени.  

Ето как се разпределят и специфичните цели в приоритетните области на ОПР на община 

Стамболово: 

 Приоритетна област 1. Повишаване на конкурентоспособността на селскостопанския 

сектор и на сектора на рибарството и аквакултурите. 

o СЦ 1.1. Стабилизиране и модернизиране на селско стопанство и развитие на 

горското стопанство. 

o СЦ 1.2. Борба с пожарите, наводненията, неблагоприятните климатични 

дадености и вредителите. 

 Приоритетна област 2. Постигане на интелигентен икономически растеж и 

икономическо сближаване чрез подобряване на бизнес средата, насърчаване на 

инвестициите и повишаване качеството на човешкия ресурс. 

o СЦ 2.1. Стимулиране дейността на частния сектор и МСП в общината. 

o СЦ 2.2. Развитие и привличане на вътрешни и чужди инвестиции по програми 

и проекти за трансгранично, европейско и международно сътрудничество. 

o СЦ 2.3. Подпомагане развитието на културен, селски, винен и екотуризъм. 

o СЦ 2.4. Интензифициране на процеса създаващ работни места. 

 Приоритетна област 3. Интегрирано развитие на общината, чрез изграждане на 



125 

 

инфраструктурни мрежи и услуги обезпечаващи по-висок стандарт на живота. 

o СЦ 3.1. Подобряване състоянието на съществуващата и изграждане на нова 

инфраструктура в областта на социалните, здравните услуги и отдиха. 

o СЦ 3.2. Подобряване състоянието на учебните заведения и стимулиране на 

иновационните подходи в работата с учениците.  

o СЦ 3.3.  Създаване на условия за спорт, туризъм, отдих и забавления. 

o СЦ 3.4.  Съхраняване, развитие и популяризиране на културно-историческото 

наследство и спорта. 

 Приоритетна област 4. Подобряване на техническата инфраструктура, рехабилитация 

на уличната настилка, благоустрояване на обществената среда и пространства. 

o СЦ 4.1.   Подобряване качеството на услугата водоснабдяване и канализация. 

o СЦ 4.2.   Рехабилитация, модернизация на водохранителните зони, 

водохващанията, водоемите и пространствата около тях.   

o СЦ 4.3. Изграждане и рехабилитация на пътната и улична мрежа и 

привеждането й в съответствие с европейските стандарти. 

o СЦ4.4. Развитие и модернизация  на  съществуващата  енергийна и 

телекомуникационна инфраструктура. 

o СЦ4.5. Изграждане и благоустрояване  на свободните пространства и 

специализираните инфраструктури. 

Тъй като приоритетната област 5 и приоритетна област 6 са най-тясно свързани с 

управлението на отпадъците и опазването на околната среда, сме посочили и мерките, които 

са залегнали в ОПР, защото това пряко засяга Програмата за управление на отпадъците и 

нейната реализация.  

 Приоритетна област 5. Подобряване качествата на околната среда, устойчиво 

използване на природните ресурси и превенция на климатичните промени. 

o СЦ 5.1.  Ефективно управление на отпадъците. 

o М.5.1.1. Ликвидиране на локалните замърсявания в и край населените 

места.    

o М.5.1.2. Изграждане на специализирана инфраструктура и разширяване на 

услугите свързани с опазването на околната среда. 

o М.5.1.3. Обновяване и модернизиране на оборудването за сметосъбиране и 

сметоизвозване в общината.  

o М.5.1.4. Изграждане на система за разделно събиране на отпадъците и 

повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи 

хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло. 

o М.5.1.5.  Разработване на общинска политика за управление на отпадъците. 

o М.5.1.6.Изграждане на площадки и съоръжения намаляващи 

замърсяванията. 

o СЦ 5.2.  Превенция на климатичните промени и борба с техните последствия. 

o М.5.2.1.   Адаптация към последиците от климатичните промени. 

o М.5.2.2. Въвеждане на ефективен контрол върху опазването на околната 
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среда. 

 Приоритетна област 6. Опазване на биоразнообразието и екосистемите. 

o СЦ 6.1.  Опазване, съхраняване и възстановяване на биоразнообразието. 

o М.6.1.1. Повишаване на екологичната култура и информираността на 

населението.    

o М.6.1.2. Подобряване на плановата дейност свързана с опазването на 

околната среда. 

o СЦ 6.2.  Подобряване състоянието на околната среда. 

o М.6.2.1. Подобряване чистотата на въздуха, почвата и водите.   

Последният приоритет подпомага ПУО в частта й за засилване на административния 

капацитет на местно ниво и осигуряването на публичност и прозрачност на всички 

документи и инициативи, имащи обществено значение за местната общност. 

 Приоритет 7.  Добро управление и публичност. 

o СЦ 7.1.  Подобряване достъпа и качеството на обществени услуги. 

o СЦ 7.2.  Осигуряване на актуални кадастрални карти и устройствени планове. 

o СЦ 7.3.  Публичност, информираност и партньорства. 

o СЦ 7.4.  Създаване на по-добра институционална среда. 

Тясно свързана с Програмата за управление на отпадъците на община Стамболово е и 

разработената и приетаПрограма за опазване на околната среда 2014–2020 г., чиято визия 

е: „Стамболово – динамично развиваща се община, постигаща интелигентен, приобщаващ и 

устойчив растеж и качество на живот на своите жители чрез ефективно и разумно 

използване и съхранение на местните ресурси и природа, съобразно съвременните 

екологични практики и принципи на устойчиво развитие“.Основна цел на ПООС на община 

Стамболовое достигане на екологичните норми и стандарти и устойчиво управление на 

природните ресурси,  подобряващи жизнената среда на местното население.   

При разработването на ПООС и формулирането на специфичните й стратегически цели се е 

търсило постигане ефекта на „Интегрираната политика“. Всяка подредба и степенуване е 

условна поради тясната им взаимовръзка. 

Основните елементи, на които се опира ПООС са: екологично чиста околна среда, 

съхранени природни ресурси, подобрена и качествена жизнена среда. Избраните ключови 

елементи се базират на местните ресурси, проблеми и нужди на населението в общината за 

осигуряване на един по-добър, здравословен и сигурен живот на местното население. 

Специфичните стратегически цели на Програмата за опазване на околната среда на община 

Стамболово са: 

 Първа ССЦ: Осигуряване на зелен растеж в селскостопанския сектор и в 

икономиката, като начин за едновременно съвместяване на икономическия растеж с 

опазването на околната среда.  

 Втора ССЦ: Запазване чистотата на водите, въздуха и почвата, намиращи се на 

територията на общината.   

 Трета ССЦ: Намаляване съществуващите неблагоприятни влияния на околната среда 

върху здравето на хората и жизнената среда в общината. 
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 Четвърта ССЦ: Подобряване управлението на отпадъците.   

 Пета ССЦ: Опазване и поддържане на богатото биологично разнообразие.  

 Шеста ССЦ: Ангажиране на обществеността за решаване на проблемите свързани с 

опазване на околната среда в условията на ограничени ресурси.   

Обикновено отпадъците са сериозен източник на замърсяване. Икономиката на ЕС 

изразходва 16 тона суровини на глава от населението на година. От тях 6 тона се превръщат 

в отпадъци, половината от които се депонират, което е остарял и неефективен начин, но за 

съжаление България все още управлява отпадъците си чрез регионалните депа. Тези депа не 

са устойчиви в дългосрочен план, защото сметищата могат да замърсят почвата, водата и 

въздуха. Неконтролираното изхвърляне на отпадъци може да предизвика изпускане на 

химикали, които представляват опасност за здравето. Освен всичко друго, ценните 

материали в отпадъците се губят. 

Оптималният вариант е да се намалява производството на отпадъци чрез безотпадни 

технологии и/или чрез организиране на повторното им използване и рециклиране.   

Добре управляваните отпадъци могат да бъдат ценен източник на суровини, особено когато 

много от тях стават все по-оскъдни, но този подход изисква доста големи инвестиции и 

утвърдена национална и регионална политика, което не е по силите единствено на една 

малка община, каквато е Стамболово.  

На този етап в правомощията на общината е оптимизирането на системата за събиране на 

отпадъци във всички населени места в нея, разделното събиране на отпадъците, както и 

изграждането на различни площадки, позволяващи събирането на отпадъци и тяхната 

преработка. Фокусът на вниманието трябва да е насочен през следващите четири години 

върху инсталациите и технологиите за разделно събиране, сепариране, оползотворяване на 

отпадъка и намаляване на количествата депонирани отпадъци. 

Освен това е важно и поетапното почистване на локалните замърсявания с отпадъци, както 

и минимизиране на риска от възникване на нови замърсявания в общината. От голямо 

значение е обезвреждането на генерираните отпадъци на територията на общината при 

минимални вредни въздействия върху околната среда, както и подобряване чистотата на 

всички населени места, горите, водните басейни и реките на общината. 

Основните приоритети в процеса на опазване на околната среда в община Стамболово са 

свързани с реализиране на целите на програмата и въздействия върху всички компоненти на 

околната среда водещи до: 

 Изграждане на ефективна екологична инфраструктура, намаляваща риска от 

икономическа активност в общината и запазване на „природния капитал“; 

 Осъществяване на ефективен мониторинг и контрол за реално прилагане 

процедурите и изискванията на действащото българско, европейско и 

международно екологично законодателство; 

 Предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве, животинския и 

растителен свят в района чрез управление на ресурсите по устойчив начин и  

внедряване на „по-зелена“, нисковъглеродна икономика;   

 Осигуряване на възможност за дългосрочен растеж и обществено благосъстояние; 

 Техническо подпомагане процеса на превръщане на община Стамболово  в активен 

участник в процеса на сътрудничество при реализиране на екологични проекти и 
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инициативи за привличане на донорски програми за възпроизводство и запазване 

природните дадености на района. 

Основните приоритети на ПООС се базират на Седмата програма за действие в областта на 

околната среда (ПДООС) на Европейския съюз, приета през ноември 2013 г., която е 

зададена да ръководи политиката до 2020 г. Нейната визия е европейците да живеят добре, 

като зачитат екологичните предели на планетата.   

 

IX. Система за наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението 

на общинската програма за управление на отпадъците 

При реализация на ПУО се извършва непрекъснат мониторинг на публичната политика, 

който може да се определи като процес на системно и непрекъснато събиране и анализ на 

информация относно хода на реализацията на политиката и постигането на поставените 

цели и резултати.  

Основна задача на мониторинга на публичните политики е да се следят и измерват 

постигането на планираните цели и на ефективността им в хода на тяхната реализация. 

Целта на мониторинга е предоставянето на ключова информация за осъществения напредък 

на компетентните органи, отговорни за изпълнението и контрола на публичните политики.  

В резултат на осъществявания мониторинг могат да се направят своевременни корекции в 

начина на изпълнение на политиките. Текущият мониторинг има особено важна роля при 

дългосрочните политики и програми, които се реализират в няколко фази. Осъществяването 

на всяка следваща фаза може да се предшества от мониторинг и оценка на дейностите и 

резултатите от предшестващите етапи.  

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общинският съвет е органът, който приема 

стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват 

националните и европейските политики за развитие на местните общности. В изпълнение 

на това правомощие се разработва и приема и настоящата програма, като освен приемането 

й следва да се обезпечи и процесът на нейното изпълнение и отчитане. Както вече бе казано 

по-горе в текста, наблюдението и изпълнението на ПУО е отговорност на кмета на 

общината. 

С оглед на действащата административна структура на Община Стамболово, изпълнението 

на ПУО ще се осъществява от екип експерти и работници,работещи към Общинска 

администрация, на които, съгласно действащия Устройствен правилник на общинска 

администрация на община Стамболово са възложени функции, свързани с екологията, 

опазването на околната среда и управлението на отпадъците. Тези специалисти е 

необходимо да: 

 Разработват планове и програми за изпълнение на държавната политика в областта 

на опазване на околната среда на местно ниво, да организират изпълнението им и да 

реализират законовите задължения на общината в областта на опазване на околната 

среда; 

 Организират и контролират благоустрояването и комуналните мероприятия на 

територията на населените места; 

 Контролират състоянието на околната среда и дейностите по сметопочистване и 

сметоизвозване, като разработват програми и реализират мероприятия за опазването 

й. 
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 Контролът върху работата на отдела и служителите в него ще се осъществява от 

ресорния заместник-кмет, на който съгласно устройствения правилник са възложени 

тези функции. 

Наблюдението и контролът са неразделна част от процеса на изпълнение/реализиране на 

ПУО и чрез тях се цели да се предостави на компетентните местни органи: Общинския 

съвет, Кмета на общината, служителите от общинска администрация, както и на всички 

заинтересовани страни – социално-икономическите партньори и структури на гражданското 

общество, ранна информация за напредъка или липсата на напредък по постигане на 

заложените в програмата цели и резултати, на ефективността на нейната реализация. 

Получената информация се използва за целите на управлението – осъществяване на контрол 

и вземане на управленски решения относно продължаването, изменението, допълването или 

прекратяването на реализацията на съответната политика или програма. 

Източниците на информация за стойностите на индикаторите за наблюдението на 

изпълнението на ПУО ще се базират на данни на Националния статистически институт, на 

официалната статистика на други централни, териториални държавни органи, агенции и 

институции, имащи правомощия и осъществяващи мониторинг и контрол на околната среда 

(МОСВ, ИАОС, РИОСВ), на общинската информационна система и информация от 

различните дирекции и отдели в общината, на данни от Регионалното депо – Харманли, от 

Регионалното сдружение за управление на отпадъците, както и на данни от други надеждни 

национални, регионални и местни източници на информация. В процеса на наблюдение 

общинската администрация осигурява участието на организации, физически и юридически 

лица, като се спазва принципът за партньорство, публичност и прозрачност. 

1. Наблюдение изпълнението на програмата за управление на отпадъците 

Програмата за управление на отпадъците е динамичен документ, за който е необходимо да 

бъде организирано наблюдението на изпълнението й с цел реализиране и достигане на 

всички заложени мерки и цели. 

Вътрешен и външен мониторинг 

Мониторингът ще бъде вътрешен и външен за общината. Външен мониторинг се използва, 

за да се проверят резултатите от вътрешния мониторинг. 

Вътрешният мониторинг ще се извършва от експерти – служители от администрацията. При 

него се акцентира върху: 

 разпределението на наличните ресурси и разходването на отпуснатите средства; 

 изпълнението на задачите и спазването на сроковете; 

 възникването на непредвидени обстоятелства или промяна на нормативната уредба, 

налагащи уместни промени или внасянето на своевременни корекции; 

 установяването на действителния напредък в прилагането на определена политика 

(програма, проект) в областта на управлението на отпадъците. 

Вътрешният мониторинг ще бъде извършван като ежедневна дейност на експертите, 

определени от Кмета на общината.  

Външният мониторинг ще се прави при възникнала необходимост и се възлага от Кмета на 

община Стамболово на външни за администрацията експерти, ангажирани според 

процедурата за възлагане на обществени поръчки. Външният мониторинг създава 

допълнителна сигурност по отношение на независимостта, откритостта, обективността и 
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прозрачността при оценката на междинните и крайните резултати. Специално внимание се 

обръща на точното съответствие с приетите правила и на ефективното усвояване на 

финансовите средства. Като резултат на външен мониторинг ще се определя извършването 

на междинен и окончателен доклад  от оценката на общинските планове за развитие. В тези 

случаи се провеждат фокус групи и/или анкети с ключовите потребители на тази общинска 

услуга.  

На базата на извършвания вътрешен или външен мониторинг в началото на всяка година ще 

се разработват годишните отчети за изпълнение на Програмата за управление на 

отпадъците, които Кметът в срок до 31 март ще представя за информиране и одобрение 

пред Общинския съвет. Препоръчително е този доклад да става заедно с годишния доклад за 

изпълнението на ОПР 2014–2020 г. 

2. Оценка на постигнатите резултати 

Механизмът за оценка на ефективността и ефикасността има за задача да подпомогне 

общинска администрация Стамболово в цялостния процес на отчитане на постигнатите 

цели и резултати, залегнали в Програмата за управление на отпадъците и на отделните 

нейни звена, които са ангажирани с тези дейности. 

Мониторингът и оценката ще се основават на един обобщен модел на разработване и 

осъществяване на публични политики и програми. Той представя съотношението между 

поставените цели, вложените ресурси, извършените действия, постигнатите резултати и 

осъществените въздействия. 

Оценката на програмата за управление на отпадъците се реализира в следните перспективи: 

− Оценка на процеса. Оценява се как и до каква степен се изпълнява заложената 

политика за управление на отпадъците, дали се реализира както е планирана. 

Оценката следва да засяга съответствието на извършваните дейности и интервенции 

със съдържанието на мерките в програмата и плана за действие към нея. 

− Оценка на резултатите. Оценява се до каква степен се постигат очакваните 

резултати по отделните мерки и как те са допринесли за изпълнението на заложените 

цели. Тази оценка се съсредоточава преди всичко върху резултатите и постиженията 

(включително странични, непланирани и нежелани ефекти), за да се прецени 

ефективността на прилагане на мерките. Възможно е да се поставят и въпроси, 

свързани с оценка на качеството на продуктите и услугите, предоставени на 

различните целеви групи. При оценяването на постиженията може също така да се 

оценят програмните процедури, за да се разбере как са получени резултатите или 

защо очакваните ефекти не са постигнати. 

− Анализ на ефикасността на разходите. Това е анализ, при който се сравняват 

постигнатите резултати с разходите (изразходваните ресурси) за тяхното 

получаване. Чрез анализа на ефикасността на разходите се оценява уместността на 

разходите за постигане на определена цел, за да се определят най-изгодните 

възможности и начини за постигане на предвидените цели. 

Наблюдението и оценката трябва да бъдат селективни и стратегически ориентирани, като се 

концентрират най-вече върху факторите, имащи значение за реализацията на конкретните 

политики и програмата за управление на отпадъците. 

3. Контрол и отчитане на изпълнението на програмата за управление на отпадъците 
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Съобразно Закона за управление на отпадъците, органът, който одобрява и контролира 

Общинските програми за управление на отпадъците, е Общинският съвет на общината. 

Съгласно чл. 52 от ЗУО ежегодно кметът на Общината внася в Общинския съвет 

Отчет за изпълнение на програмата за предходната година, като същият след 

приемането му се изпраща в Регионалната инспекция по околна среда и води за 

сведение. 

Съобразно с изискванията е необходимо, както вече бе казано по-горе, текущо да се събира 

информация, обобщава и изработва оценка, която да се представя пред Общинския съвет за 

изпълнението на програмата и плановете за действие към подпрограмите. 

Целта на контрола и отчитането на програмата е да се оцени ежегодно напредъка на 

изпълнение на поставените мерки и цели в програмата, евентуалните пречки за 

неизпълнението им, както и да бъдат взети навременни мерки, които не биха могли да се 

изпълнят поради финансови, нормативни и/или други причини. 

Основните надеждни източници на информация за извършване на оценката са:  

- Годишни отчети доклади за изпълнение на програмата за управление на отпадъците на 

общината от предходни години; 

- Информация на подадените, изпълнявани, прекратени и изпълнени проекти, 

съфинансирани от европейските фондове; 

- Протоколи с резултатите от обществени дискусии по темата на заинтересованите страни 

на местно и регионално равнище;  

- Въпросници и/или анкетни карти за анкетиране на гражданите в общината; 

- Информация относно предишни осъществени планове и проекти на местно ниво;  

- Годишни доклади за изпълнение на бюджета на общината и ОПР; 

- Данни от Национален статистически институт и Териториално статистическо бюро;  

- Данни от Дирекция „Мониторинг на околната среда” към Изпълнителна агенция по 

околна среда; 

- Протоколи от заседанията на общото събрание на регионалното сдружение за 

управление на отпадъците; 

- Заповеди на кмета на община Стамболово за дейности, свързани с управлението на 

отпадъците; 

- Годишни отчети на регионалното сдружение за управление на отпадъците; 

- Постъпления от таксите битови отпадъци; 

- Платежни документи за извършени услуги от дружества подизпълнители на община 

Стамболово; 

- Отчети по договори между община Стамболово и дружества, извършващи услуги по 

управление на отпадъците на територията на община Стамболово; 

- Годишни отчети до ИАОС, подадени от дружества, извършващи дейности на 

територията на община Стамболово и др. 

Мониторингът и оценката предполагат изследване на базисна изходна ситуация и 

проследяване с времето на промените, до които довеждат интервенциите в резултат от 
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прилагането на програмата за управление на отпадъците. Голяма част от тези базисни данни 

са изнесени в анализа на Програмата за управление на отпадъците. Въз основа на 

изложените по-долу индикатори ще се изследва динамиката на новата ситуация, сравнена с 

изходната информация. 

Ако изходните данни не са налични в документа, за измерител на промените във времето ще 

се използват целеви въпросници и анкетиране на експерти в съответната област и/или 

граждани на общината. Ако не може да се установи конкретна промяна чрез използването 

на въпросник, следва да се формулира измерител на текущото състояние, който да се 

използва при бъдещи справки. 

Определянето на конкретните индикатори спомага изработването на адекватна оценка и 

осъществяването на ефективен и ефикасен контрол. Без тези индикатори, които измерват 

резултатите на заложените мерки, не е възможно да се постигне оптимален вариант на 

оценката.   

4. Индикатори за оценка на изпълнението на ПУО 

№ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ ИНДИКАТОРИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 

ЦЕЛТА 

1. 
Намаляване на вредното действие на отпадъците чрез предотвратяване 

на тяхното образуване. 

 Оптимално използване на 

икономически инструменти и други 

мерки за стимулиране на  

предотвратяването на отпадъци 

- Брой на изпълнените мерки, залегнали 

в подпрограмата;  

- Количество образувани битови 

отпадъци по години и тяхното 

сравнение; 

- Брой раздадени компостери за 

оползотвоярване на биотпадъците; 

- Процент на обхванатото население от 

организирани системи за 

сметосъбиране на общинско ниво; 

- Количествопредварително обработени 

отпадъци; 

- Количество сепарирани отпадъци; 

- Обем на поставените съдове на жител 

– литра на жител; 

- Норма на натрупване. 

 Намаляване количеството на 

опасните отпадъци в потока на  

битовите отпадъци 

- Количества опасни отпадъци,събрани 

от домакинствата; 

- Процент на обхванато население от 

системи за събиране на опасни битови 

отпадъци. 

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. 

 Въвеждане на системи за разделно 

събиране и преработване на: 

- Брой и описание на изпълнените 

мерки, залегнали в подпрограмата;  
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№ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ ИНДИКАТОРИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 

ЦЕЛТА 

биоотпадъци, опасни отпадъци, 

масово разпространени отпадъци и 

др. 

- Количество  видове отпадъци, 

приемани от  мобилния център; 

- Количество на масово 

разпространените отпадъци, събрано 

разделно от мобилния център; 

- Процент сепариран отпадък, предаден 

за рециклиране; 

- Процент сепариран отпадък за 

производството на RDF; 

- Процент сепариран отпадък – ситова 

фракция; 

- Количество на отпадъците, 

депонирано на регионалното депо 

спрямо общото количество на 

образуваните отпадъците. 

3. 
Увеличаване на количествата на рециклиране и оползотворени отпадъци 

чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за 

третиране на генерираните строителни  отпадъци на територията на 

общината, което да намали риска за околната среда. 

 Достигане на целите за рециклиране 

и оползотворяване на СО, отпадъци 

от разрушаване на сгради и земни 

изкопи. 

- Брой и описание на изпълнените 

мерки, залегнали в подпрограмата; 

- Количества СО по години, предадени 

за депониране; 

- Количества повторно използвани 

строителни отпадъци; 

- Количества земни маси от получени от 

изкопни работи за насипи и покрития 

на строителни обекти. 

4. 
Ефективно управление на отпадъците, гарантиращо подкрепата на 

местната общност и осигуряващо чиста околна среда 

 
Изграждане на нови местни и 

регионални структури и включване 

на местното население и бизнеса в 

планираните дейности по 

управление на отпадъците. 

 

- Брой и описание на изпълнените 

мерки, залегнали в подпрограмата;  

- Брой изградени местни и регионални 

партньорства; 

- Брой одобрени и/или актуализирани 

стратегии, програми, наредби и др. 

документи, свързани с управлението 

на отпадъците на общинско ниво; 

- Брой проведени обучения за 

подобряване знанията и уменията на 

местните ключови фигури; 

- Брой сключени договори с 

организации и оператори за повторна 

употреба на сепарираните и 

рециклирани материали; 

- Включени местни структури и фирми 
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№ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ ИНДИКАТОРИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 

ЦЕЛТА 

в разделното събиране на отпадъците; 

- Брой проучвания на морфологичния 

състав на отпадъците; 

- Брой действащи „зелени“ работни 

места. 

   

5. Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане на 

йерархията за управление на отпадъците. 

  

 
Подобряване информираността и 

участието на местното население и 

бизнеса в планираните дейности по 

управление на отпадъците. 

 

- Брой и описание на изпълнените 

мерки, залегнали в подпрограмата;  

- Брой публикации в сайта на общината 

или в други сайтове; 

- Брой внесени доклади за управление 

на отпадъците в Общинския съвет; 

- Брой актуализации на планови и 

стратегически документи; 

- Брой публикации и/или интервюта в 

регионални медии; 

- Брой издадени рекламни материали: 

брошури, дипляни, стикери и др.; 

- Брой проведени рекламни кампании;   

- Проведени фокус групи и анкети за 

обратна информация; 

- Брой обществени обсъждания и 

дискусии. 

 Увеличаване на количествата 

рециклирани и оползотворени 

отпадъци  

- Количество рециклирани 

/оползотворени отпадъци и 

съотношението им спрямо общото 

количество образувани отпадъци или 

спрямо образуваните рециклируеми 

отпадъци от същия вид. 

 

Конкретният набор от индикатори може да бъде променян, разширяван и допълван с 

актуализацията на програмата за управление на отпадъците на община Стамболово. 

 

 

5. Процедура за актуализация на програмата 

Съгласно чл. 52, ал. 3, т. 2 от ЗУО Програмата за управление на отпадъците се актуализира 

при промяна във фактическите и/или нормативните условия, като: 

• резултат от въздействието на „външни" фактори – например промени в изискванията 

на европейското и българското законодателство, които налагат промяна в 

поставените в програмата стратегически и специфични цели и в съответните 

програмни мерки; 
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• резултат на фактори, свързани с изпълнението – значително изоставане в 

изпълнението на програмните мерки и/или липса на напредък за постигане на 

целевите индикатори, въпреки изпълнението на програмните мерки, което налага 

прилагането на допълнителни мерки към вече приетите или замяна на някои от 

приетите мерки, които не дават очаквания предварително резултат. 

Особено е подходящо с оглед значението на изпълнението на целите в общинските 

програми за управление на отпадъците за изпълнение на националните цели, които 

страната докладва пред ЕК, да се изготви Междинна оценка на програмата след изтичане 

на двугодишен срок от нейното изпълнение, която ще посочи тенденциите и степента на 

изпълнение на програмните цели след края на 2018 г. В съответствие с изводите от 

междинната оценка може да се извърши актуализация на програмата, ако се налага. Ако 

обаче в резултат на промени в обстоятелствата се налага да се направи актуализация в друг 

времеви период, то тя може да се извърши по всяко време от изпълнението на общинската 

програма за управление на отпадъците.  

Оценката на ефективността е свързана със степента, в която общинска администрация 

Стамболово е постигнала поставените цели. Тя засяга съотношението между поставени 

цели и постигнати резултати. Оценката на ефективността следва да отговори на два основни 

въпроса: 

− Доколко звената в частност и администрацията в цялост са изпълнили поставените в 

началото на годината цели? 

− Какво е очакваното въздействие от реализация на целите? 

За целта се използват посочените по-горе индикатори, които помагат да се посочат 

конкретните резултати и да се отнесат към постигането на конкретните цели, залегнали в 

Програмата за управление на отпадъците и подпрограмите.  

Процедурата за актуализация на общинската програма за управление на отпадъците 

следва процедурата за разработване и одобрение на програмата. Актуализацията на 

програмата също трябва да премине през обществени консултации и да се приложи 

законодателството за екологична оценка на планове и програми, след което да се 

одобри от Общинския съвет и да се публикува на сайта,за да се информира 

обществеността. 

 

 

 

 

X. Прогнози за образуването на битови отпадъци 

Обикновено отпадъците са сериозен източник на замърсяване. Икономиката на ЕС 

изразходва 16 тона суровини на глава от населението на година. От тях 6 тона се превръщат 

в отпадъци, половината от които се депонират, което е остарял и неефективен начин, но за 

съжаление България все още управлява отпадъците си чрез регионалните депа. Тези депа не 

са устойчиви в дългосрочен план, защото сметищата могат да замърсят почвата, водата и 

въздуха. Неконтролираното изхвърляне на отпадъци може да предизвика изпускане на 

химикали, които представляват опасност за здравето. Освен всичко друго, ценните 

материали в отпадъците се губят. 

Депонираните отпадъци от територията на общината през последните години са намалели с 
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около 12% поради тяхното рециклиране и оползотворяване. 

Оптималният вариант е да се намалява производството на отпадъци чрез безотпадни 

технологии и/или чрез организиране на повторното му използване и рециклиране.   

Прогнозата за количествата образувани битови отпадъци в Община Стамболово за периода 

2017–2020 година е изготвена въз основа на два компонента: 

 Брой на населението и демографска прогноза за периода 2017–2020 г.; 

 Норма на натрупване на отпадъци на 1 жител. 

Стамболово е сред общините със силно променлив брой на пребиваващите на територията, 

което е свързано със сезонността. През лятото голяма част от населението, живеещо и 

работещо в РТурция се завръща по време на годишния си отпуск по родните места. Освен 

това се увеличава и броят на туристите, които посещават общината също през този сезон. 

Особено голям процент посетители се регистрира по поречието на река Арда, което води до 

рязко увеличаване броя на хората, изхвърлящи отпадък.От друга страна, като цяло не се 

променя механичният прираст на постоянното население. 

При запазване на сегашната демографска ситуация очакванията са населението в Община 

Стамболово и през следващите години да продължи плавно да намалява. При същите 

темпове на намаляване прогнозата е населението на общината до 2020 г. да стане 5 523 

души. 

Таблица №52.Демографска прогноза за броя на населението до 2020 г. 

 

Години 
 

2016 г. 

 

2017 г. 

 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

Население общо 5 805 
 

5 756 5 692 5 611 5 523 

 

 

Норми на натрупване и прогнозна промяна 

Нормата на натрупване представлява средното годишно количество образувани битови 

отпадъци, които се падат на един жител. 

Битови отпадъци са отпадъци от домакинствата и „подобни на отпадъците от 

домакинствата“. Подобни са отпадъците, които по своя характер и състав са сравними с 

отпадъците от домакинствата, с изключение на производствените отпадъци и отпадъците от 

селското и горското стопанство. 

По данни на Евростат в повечето страни домакинствата образуват от 60% до 90% от 

битовите отпадъци, като останалите се образуват от търговски източници и 

администрацията. Анализът на сегашното състояние показва че в Община Стамболово 

около 85% от битовите отпадъци са от домакинствата. 

Нормите на натрупване са прогнозирани въз основа на информация и допускания, както 

следва: 

 Население по данни от НСИ за 2016 г.; 

 Данни за образувани битови отпадъци в Община Стамболово, съгласно докладваните 

от Регионалното сметище за неопасни отпадъци – Харманли количества; 

 Взето е предвид, че нормата на натрупване на отпадъци, като функция на 

икономическото развитие, нараства през годините на прогнозата, въпреки 

икономическата криза и последвалата я рецесия; 
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 Отчетено е и намаляване ръста на нарастване на нормата на натрупване вследствие на 

планираните мерки за предотвратяване образуването на отпадъци. 

Като изходна база за целите на настоящата прогноза е приета норма на натрупване от 

180кг/ж/год., изчислена при 1042,72тона битови отпадъци, генерирани от постоянно 

живущото население на общината към 2016г., което по данни на НСИ е 5 805 души. За 

целите на прогнозата е прието, че нормата на натрупване ще намалява с 1,8 % годишно. 

Това намаление се обосновава от очакваните нововъведения (закупуване на компостери), 

които ще намалят депонирането на биотпадъците, закупуване и пускане в експлоатация на  

мобилен център, който ще събира масово разпространените и опасните отпадъци, които ще 

се предават за третиране и повторно оползотворяване. Въпреки предприетите инициативи 

намаляването на отпадъците няма да бъдат толкова кардинално, тъй като се предполага, че 

селскостопанското производство ще продължи да нараства с бързи темпове, а 

преработващата промишленост и другите предприятия ще регистрират икономически 

растеж, който е основен фактор за нарастването на крайното потребление на домакинствата.  

Предотвратяване образуването на отпадъци ще бъде важен фактор, който като краен 

резултат ще води до намяване на отпадъците на територията на общината. 

В следващата таблица са представени прогнозните стойности за нормата на натрупване, 

изчислени за постоянно живущото население в общината по години. 

 

Таблица №53.Прогнозиране на нормата на натрупване по години – кг/жител/год. 

 

Базова стойност 

за нормата на натрупване 
2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

180 180 175 173,5 172,5  172 

 

Поради връщането на живеещите в Турцияграждани през летния сезон и поради туристите, 

пребиваващото население на територията на общинатакато цяло нараства, което оказва 

влияние върху количеството на генерираните отпадъци. Прогнозното количество на 

генерираните отпадъци от завръщащите се и туристите е определено на база броя на 

свободните жилища и реализираните нощувки в туристическите обекти, съгласно 

Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, утвърдена със 

Заповед № РД-744/29.09.2012г.  

Видовете отпадъци са разпределени съобразно данните от морфологичния анализ на 

отпадъците за Община Стамболово, изчислени съгласно Методиката за определяне на 

морфологичния състав на битовите отпадъци. Прието е, че морфологичният състав остава 

постоянен, количествата от всеки вид отпадък се променят с промяната на нормата на 

натрупване и броя на населението. 

Таблица №54.Прогноза за образуваните битови отпадъци по морфологичен състав 

(тона) 

Видове 

отпадъци/Години 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Хранителни 162.66 156.77 153.96 151.20 148.46 

Хартия 63.61 61.30 60.21 59.12 57.96 

Картон 41.71 40.19 39.48 38.77 38.07 

Пластмаса 107.40 103,50 101.66 99.83 98.03 

Текстил 20.85 20.19 19.71 19.39 19.04 
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Гума 10..43 10.04 9.87 9.70 9.54 

Кожа 10.43 10.04 9.87 9.70 9.54 

Градински 322.20 310.54 304.96 299.46 294.08 

Дървесни 30.24 29.14 28.61 28.1 27.60 

Стъкло 25.03 24.12 23.69 23.25 22.85 

Метали 19.81 19.09 18.76 18.41 18.09 

Инертни 222.10 214,06 210.21 206.41 202.72 

Опасни 6.25 6.03 5.92 5.81 5.72 

Общо 1042.72 1005 986.91 969.15 951.7 

 

Направените дотук прогнози отчитат фактори, които влияят на процесите, свързани с 

образуване на отпадъците. За целите на програмата е необходимо и изготвянето на 

прогнози, които са от типа целеви прогнози. Този тип прогнози отчитат влиянието на 

управленските фактори, които имат важно значение за развитието на процесите. Такива 

прогнози са прогнозите за разделно събраните отпадъци по източници. 

Събраните битови отпадъци от територията на Община Стамболово се извозват до 

регионално депо за неопасни отпадъци – Харманли. Прогнозите за количество и състав на 

очакваните рециклируеми отпадъци след преминаването през сепариращата инсталация са 

направени на база данни от НПУО 2014–2020 г. за постигнатите нива на сепариране в 

регионални инсталации за битови отпадъци на територията на страната. Приема се, че 

процентът на рециклируемите материали ще нарастват през периода на планиране. 

 

Таблица № 55.Постигнато ниво на сепарирани отпадъци 
 

Материал 

Постигнато ниво на сепариране на 

рециклируеми материали  

(% от постъпващите) 

Хартия 20% 

Картон 50% 

Пластмаси 30–70% 

Стъкло 30–60% 

Метали 70% 

 

На база направените допускания е изчислено и прогнозното количество на битови 

отпадъци, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от 

домакинствата и от други източници за определяне изпълнението на количествените цели за 

повторна употреба и рециклиране по чл. 31, ал. 1, т. 1 ЗУО.  

Поставените цели за разделно събиране и рециклиране на биоотпадъци24 трябва да бъдат 

постигнати чрез разделно събиране при източника на образуване и оползотворяване чрез 

компостиране, анаеробно разграждане или като източник на възобновяема енергия в 

инсталации за изгаряне на биомаса на територията на регион за управление на отпадъците. 

Целите се изпълняват чрез съвместните усилия на всички общини, които принадлежат към 

региона за управление на отпадъците.  

Изпълнението на целите за разделно събиране и оползотворяване на битови биоотпадъци в 

Община Стамболово може да се осигури чрез прилагане на домашно компостиране за 

                                                 

24
Съответстват с чл. 8, ал.1 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците. 
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всички села на общината. 

При изготвяне на прогнозата за домашно компостиране са направени следните допускания: 

- средното количество компостирани биотпадъци от един компостер от 150 кг/г.; 

- 1 компостер обслужва едно домакинство; 

- до 2020 г. 30% от населението в селските райони може да прилага домашно 

компостиране. 

С раздаване на домашни компостери на домакинствата ще се допринесе за намаляване на 

градинските отпадъци, но те няма да могат да отпаднат изцяло от морфологичния състав на 

отпадъка. Посочените по-долу обеми са на градинските отпадъци в общината по-години: 

 

Години 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Градински отпадъци – тон/год. 322.20 310.54 304.96 299.46 294.08 

 

Предвижда се компостери да се закупят и от сортировъчното предприятие, което ще 

прилага компостиране на остатъчните  градински отпадъци от домакинствата, както и тези 

от публичните зелени площи.  

При прогнозираните количества и морфология на битовите отпадъци общината може да 

изпълни целта за отклоняване на биоразградимите битови отпадъци за 2020г. като 

рециклира поне 50% от отпадъците от хартия, картон, пластмаса и метал и около 50% от 

градинските отпадъци. По този наин ще бъдат изпълнени изискванията на НПУО.  За целта 

е необходимо осигуряване на необходимата инфраструктура за оползотворяване на 

биоразградими битови отпадъци, в т.ч. компостираща инсталация за „зелени“ отпадъци и 

инсталация за третиране на биоразградими битови отпадъци.  

Ако общината не закупи домашни компостери и мобилен център за събиране на масово 

разпространените отпадъци и опасните отпадъци, резултатите за предотвратяване 

образуването на отпадъци ще бъдат неточни. 

С изпълнение на предвидените в програмата мерки за организиране на системи за разделно 

събиране на биоотпадъци от растителен произход, в т.ч. от поддържане на обществени 

площи, паркове и градини, както и отпадъците от поддържане на зелените площи на учебни, 

здравни и детски заведения и предаването им за оползотворяване – в компостираща 

инсталация за зелени отпадъци, предвидена за изграждане на територията на Регионално 

депо Харманли, ще бъдат постигнати целите към 2020 г., а именно – не по-малко от 50 на 

сто от количеството на битовите биоотпадъци, образувани през 2014 г., да бъдат разделно 

събирани и оползотворени.  

Тази прогноза се прави и на базата на направената подготовка на регионалните и местните 

структури още през следващата година оползотворените отпадъци от сепариращата линия 

да се увеличат от 12% на около 55%, което ще доведе до сериозен скок по отношение на 

намаляване на депонираните отпадъци. 

Как ще се организира процесът на предотвратяване образуването на отпадъци на 

територията на общината в бъдеще и какви потоци ще обхваща, може да се види от 

следващата фигура. 
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Диаграма №3. Основни потоци, обхващащи сортирането, компостирането, 

рециклирането и запръстеняването на отпадъците в бъдеще 

 

Въз основа на изготвените прогнози и предвидената инфраструктура в програмата, Община 

Стамболово има потенциал за изпълнение на заложените цели. 

 

Компостиране Инсталации за рециклиране 

Сортиране 

Запръстеняване 


