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I.

Въведение
Настоящата Общинска програма за управление на отпадъците се
разработва за периода 2015г. - 2020г. и е в съответствие с изискванията на чл.57 от
Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.52 от Закона за управление на
отпадъците (ЗУО).
Програмата има за цел отразяване на актуалното състояние и планиране на
дейностите с отпадъците на територията на Община Кирково, в съответствие с
нормативните изисквания. Разработването се базира на наличните данни за
отпадъците, резултатите от проведени проучвания за системите за управление на
отпадъци в общината, както и въз основа на анализ на възможностите за
финансиране на дейностите свързани с отпадъците. На база на събраните данни са
направени експертни предложения и прогнози, визиращи 6-годишен период (20152020г.) за развитие на инфраструктурата и практиките за управление на
отпадъците в общината.
При разработването на програмата са отразени промените в нормативната
уредба и фактическите условия породени от стремежа на Община Кирково за
постигане на устойчиво управление на отпадъците.
Мерките предвидени в програмата имат за цел да очертаят действията,
които община Кирково ще предприеме, за да приложи нововъведените
законодателни изисквания. Предложени са както законодателни промени в
общинската нормативна уредба така и необходимите административни,
технически и финансови мерки за осигуряване на практическото им прилагане и
упражняването на дейности за контрол и мониторинг на изпълнението. Чрез
програмата е заложено постигането на три основни цели:

да се гарантира, че местната регулаторната рамка за управление
на отпадъците в общината осигурява ефективна законодателна база, за да
се отговори на европейските и националните изискванията за управление
на отпадъците;

да се изгради административна структура, способна да отговори
на новите предизвикателства;

да се очертае рамката за поетапното въвеждане на модерна,
интегрирана система за управление на отпадъците, включваща
съвременни практики за събиране на отпадъци, както и подходящи
съоръжения за третиране, осигуряващи прилагането на йерархията за
управление на отпадъците.
Сегашното състояние на управлението на отпадъците в община Кирково е
анализирано във връзка с нововъведените нормативни разпоредби, както и с цел
идентифициране на текущите проблеми. Въз основа на това са набелязани
необходимите мерки за постигане на амбициозните изисквания на националното
законодателство и за по нататъшно подобряване на управлението на отпадъците в
общината.
Планираните мерки са предназначени не само да определят основните
насоки за развитие на сектора на управление на отпадъците, но и да конкретизират
доколкото е възможно необходимото оборудване и съоръжения и необходимите
финансови средства. Направена е обосновка с цел доказване, че предложените
мерки са технически осъществими, финансово устойчиви и поносими за
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населението, като се вземат предвид очакваните нива на доходите на
домакинствата в общината.
Управлението на отпадъците се осъществява с цел да се създаде
интегрирана рамка за намаляване на въздействията върху околната среда,
причинени от генерираните отпадъци, подобряване на ефективността на
използване на ресурсите, увеличаване отговорностите на замърсителите и
стимулиране на инвестициите за управление на отпадъците.
Формулираните цели са съобразени с дългосрочните мерки на Национален
план за управление на отпадъците за периода 2014 - 2020 г, както и с действащото
законодателство.
Обхват и цели на програмата
С оглед синхронизиране с мерките за регионално управление на
отпадъците, настъпилите промени в националното законодателство предвид
задачите, заложени в Националният план за управление на отпадъците и
Програмата за прилагане на Директива 99/31/ЕС за депониране на отпадъците,
настоящата програма включва:
 Предотвратяване и минимизиране образуването на отпадъци, както и
степента на тяхната опасност;
 Увеличаване на дела на оползотворяваните и рециклирани отпадъци;
 По-нататъшно развитие на системата за събиране на зелени отпадъци от
зелената система на града и стартиране на система за разделно събиране на
биоотпадъци от заведения за обществено хранене, хотели, ресторанти,
магазини за хранителни стоки и на по-късен етап в случай на неизпълнение
на целите за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците стартиране на система за събиране от домакинствата. Насърчаване на
домашното компостиране.
 Изграждане на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани
отпадъци от домакинствата, в т.ч. рециклируеми отпадъци, едрогабаритни
отпадъци, опасни отпадъци, текстил и други, финансирани от общината.
Включване на отпадъци финансирани от други източници, различни от такса
битови отпадъци, като например масово разпространени отпадъци и
строителни отпадъци от ремонтни дейности в бита.
 Осигуряване прилагането на изискванията за селективно разрушаване на
сгради, отделяне на различните по вид строителни отпадъци при източника
на образуването им (строителния обект) чрез процедурите в които се изисква
одобряване от общинската администрация - инвестиционни проекти,
окончателни доклади по чл. 168, ал. 6 от Закона за устройство на
територията, плановете за управление на строителни отпадъци.
 Разширяване на системата за разделно събиране на опасните отпадъци от
домакинствата
 Оптимизиране на системата за събиране на битови отпадъци след
въвеждането на системи за разделно събиране на биоотпадъци,
рециклируеми отпадъци, които ще отклонят значително количество от общия
отпадъчен поток
 Повишаване
на качеството (подобряване на параметрите честота на
извозване, брой индивидуални съдове, брой контейнери на жител) и
увеличаване на ефективността (по-висока степен на уплътняване) на
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услугите по събиране на отпадъци и включването на нови услуги във връзка
с нововъведените задължения на кметовете на общини.
Прилагане на мерки за разделно събиране и предварително третиране и
осигуряване на необходимия финансов принос на Община Кирково за
постигане на регионалните цели по чл. 31 от ЗУО
Прилагане на мерки за разделно събиране на рециклируеми отпадъци и
биоотпадъци и третиране на битовите отпадъци така, че да се постигнат
целите за рециклиране, целите за отклоняване на биоразградими отпадъци от
депа и критериите за стабилизиране на остатъчната фракция в степен
достатъчна за получаване на мотивирана заповед от директорът на РИОСВ, с
която дава съгласие за намаляване на дължимите отчисления за депониране
на битови отпадъци.
Ограничаване на депонирането вследствие нарастване на отчисленията за
депониране и повишаване на изискванията за предварително третиране
преди депониране
Въвеждане на информационна система за получаване и обработка на данни
от лица, извършващи събиране на рециклируеми отпадъци на търговска
основа (пунктове и от големи генератори), организации по оползотворяване
и лица извършващи дейности с отпадъци, с които общината има договори с
цел мониторинг на изпълнението на целите за рециклиране на битови
отпадъци;
Въвеждане на нормативни изисквания в общинската наредба с цел
осигуряване прилагането на схемите за събиране на биоразградими отпадъци
и рециклируеми отпадъци за които не се прилага принципът отговорност на
производителя – забрани, ограничения, отговорности и задължения към
собствениците или наемателите на търговски обекти и заведения за
обществено хранене, домсъветите, собствениците (или наематели), на
еднофамилни жилища и др. както и към лицата извършващи дейности с
отпадъци, с които общината има сключени договори.
Изменения в нормативната уредба на общината във връзка с изискванията на
Закона за местните данъци и такси (чл. 67, ал. 2) за определяне размерът на
такса битови отпадъци въз основа на количеството образувани отпадъци или
на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския
съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти,
тяхната балансова стойност или пазарната им цена; Избор на подходящ
вариант за начисляване на таксата така, че да се насърчи разделното
събиране и рециклирането с цел постигане на целите за събиране на
рециклируеми и биоотпадъци и отклоняване на биоразградимите отпадъци
от депа.
Актуализиране на такса битови отпадъци с цел създаване на механизъм за
покриване на всички инвестиционни и експлоатационни разходи за
въвеждане на нови практики, изисквани от националното законодателство и
целево изразходване на средствата единствено за дейности с отпадъци;
Определяне на необходимостта от финансиране чрез Оперативна програма
„Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.) или други форми на
финансиране извън бюджета на общината
Привличане на средства за инвестиции в инфраструктура за управление на
отпадъците от други международни финансови институции или ПУДООС;
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 Разширяване прилагането на публично-частното партньорство и привличане
на частни инвестиции;
 Повишаване капацитета на звеното за контрол за прилагане на новите
нормативни изисквания;
 Подобряване на контрола срещу изоставянето, нерегламентираното
изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на
отпадъците;
 Предприемане на мерки за осведомяване, повишаване на общественото
съзнание и мотивиране на населението за разделно събиране на отпадъците и
увеличаване на повторната употреба.
Принципи
При определянето и приоритизирането на мерките, заложени в програмата,
са спазвани основните принципи за управление на отпадъците, залегнали в
международните правни актове, по които Р. България е страна, както и общата
европейска и националната политика в тази област:
 устойчиво развитие - използване на природите ресурси по начин, който не ги
унищожава или уврежда и не ограничава възможността да бъдат използвани
от бъдещите поколения;
 принцип на предотвратяването - ограничаване до минимум използването на
природни ресурси и намаляване на количествата и/или опасността,
произтичащи от образуваните отпадъци;
 принцип на превантивността - предвиждане и избягване на потенциалните
проблеми при дейностите с отпадъци за предотвратяване на риска за
околната среда и човешкото здраве;
 принцип на самодостатъчност и близост при управление на отпадъците - за
осигуряване на самостоятелност при управление на отпадъците;
 йерархия на управлението на отпадъците - описва предпочитаната
последователност на операциите и дейностите с отпадъци, като се прилага
като ръководен принцип следната йерархия:
 предотвратяване на образуването на отпадъците;
 оползотворяване на отпадъците чрез рециклиране, повторно използване
и/или извличане на вторични суровини и енергия;
 обезвреждане чрез депониране или изгаряне на тези отпадъци за конто е
невъзможно да бъдат предотвратени и/или оползотворени.
 най-добри налични техники, не изискващи прекомерни разходи;
 "замърсителят плаща" и в частност "отговорност на производителя" производителите трябва да поемат отговорност за:
o предотвратяване и намаляване на отпадъците, образувани при
производството на техните продукти;
o проектиране и разработване на продукти, които подлежат на
рециклиране и не съдържат материали, представляващи риск за
околната среда:
o развиване на пазари за повторна употреба и рециклирането на
отпадъците, образувани след крайната употреба на пусканите на
пазара стоки.
 интегрирано управление на отпадъците;
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 участие на обществеността.
Целите, набелязани в настоящата Програма за управление на отпадъците и
свързаните с тях мерки са на база анализ на съществуващото състояние и
идентифициране на проблемите. За всяка от посочените мерки в Плана за действие,
ще бъдат определени необходимите финансови средства за обезпечаване на
прилагането на програмата за периода 2015 -2020 година
ІІ. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНА
ХАРАКТЕРИСТИКА

И

ПРИРОДО-ГЕОГРАФСКА

ІI.1. Местоположение и селищна структура
Община Кирково се намира на територията на област Кърджали и е една от 57-те
общини в състава на Южен централен район (NUTS 2). Община Кирково е втора
по население и трета по територия в област Кърджали.
Разположена е в региона на Източните Родопи върху площ от 538 кв. км. Граничи с
общините Крумовград, Златоград, Джебел и Момчилград. Южната граница на
общината съвпада с държавната граница с Република Гърция.
Община Кирково е създадена на 26.03.1914 год. като селско общинско управление
Кирково, Гюмюрджинска околия. Многобройните административно-териториални
реформи я водят на околийско подчинение към Смолян, Крумовград, Момчилград.
След 9.09.1944 год. е преобразувана в селски общински народен съвет Кирково.
През 1956 г. общината е присъединена към Кърджалийска област. От 1987 г.
Общината обединява трите селищни системи Кирково, Подкова и Бенковски
Днес общината е съставена от 73 населени места, като всички са села и махали. В
тях живеят общо 22 301 души (към 31.12.2014 г., ГРАО), общинският център с.
Кирково е с население 780 души. В състава на общината влизат пет големи села с
население над 1 000 души - Бенковски, Чорбаджийско, Тихомир, Чакаларово и
Дрангово. Селата Нане и Бързея са обезлюдени.
ІI.2. Релеф и климат
Релефът на община Кирково е равнинно-хълмист до хълмисто-предпланински. В
границите на общината попадат северните склонове на източно родопските ридове
– Мъгленик и Гюмюрджински снежник. Средната надморска височина е 523 м.
Най-високата точка в общината е връх Вейката – 1 463 м. Това е най-южната
географска точка на България. Вейката е най-високият връх на източно родопския
рид Гюмюрджински снежник на българска територия. В същия рид се намира и
най-високият връх в Източните Родопи Орлица, но той е на територията на Гърция.
В климатично отношение територията на общината спада към Източнородопския
хълмисто-планински климатичен район на Южнобългарската климатична
подобласт СЪС средиземноморско влияние. Нископланинският релеф и топлите
въздушни течения, идващи от Бяло море, са основните фактори за формиране на
климата. Зимите са сравнително меки, лятото е продължително и горещо. Средната
годишна сума на валежите е 521 мм. Продължителността на слънчевото греене е
224 часа годишно, а средната годишна температура на въздуха е между 11 и
13,2С. Средно около 216 дни годишно, от началото на април до началото на
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ноември, се наблюдава устойчиво задържане на температурата над 10С.
Относителната влажност на въздуха е най-ниска през летните месеци от 57 до 67
%, а най-висока през зимните месеци 78-83 %. Средногодишната влажност е 72 %.
По-високата влажност на въздуха през зимните месеци е предпоставка за
задържане на замърсителите в приземния слой на атмосферата.
IІ.3. Почви и полезни изкопаеми
Най-разпространените почви на територията на общината са канелените и
кафявите горски почви, които се характеризират с маломощен хумусно-алувиален
слой и са подходящи за отглеждане на топлолюбиви култури като слънчоглед,
тютюн, лозя, на трайни насаждения и картофи. В районите на разпространението
им ерозионните процеси са засилени, което оказва неблагоприятно влияние върху
развитието на селското стопанство.
По поречието на реките Върбица и Кирковска се срещат алувиални и делувиални
почви, образувани от разнороден, включително и грубочастичен, наносен
материал. Подходящи са за отглеждане на зеленчуци и коноп.
На територията на община Кирково са открити няколко находища на полезни
изкопаеми. При с. Яковица има находище на хромови и железни руди, в с.
Костурино - на хромова руда, залежи от оловно-цинкови руди са открити край
селата Шумнатица, Чакаларово и Джерово. В настоящия момент находищата на
полезни изкопаеми не се експлоатират. На територията на община Кирково има и
находища на нерудни полезни изкопаеми - азбест, кианит, дистен, фелицат,
гранити, мрамори и др.
ІІ.4. Води
Водните ресурси на община Кирково се формират главно от река Върбица и
нейните притоци - реките Дранговска, Кирковска и Чорбаджийска.
Повръхностни води
На територията на община Кирково, повърхностните води са:
 Река Върбица - е най-дългият и пълноводен приток на река Арда, протичащ
изцяло на територията на областите Смолян и Кърджали. Тя попада на 50%
на територията на Община Кирково, 20% - на Община Момчилград, 25% - на
Община Джебел и 5% - на територията на Община Крумовград. Река
Върбица е част от водосборния басейн на река Арда, неин десен приток. Тя е
най-дългият и пълноводен приток на Арда. Протича изцяло на територията
на областите Смолян и Кърджали. В горното си течение е залесена с
широколистна гора. В долното си течение р. Върбица тече в широка
трапецовидна долина, като след Момчиловград прави две характерни
стеснявания. Коритото и е широко и покрито с пясъци. Склоновете са
полегати и напълно обезлесени. Влива се в язовир Студен кладенец близо до
Кърджали;
 Река Крумовица – тя попада на 10% на територията на Община Кирково,
10% - на Община Момчилград и 80% - на територията на Община
Крумовград;
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 Яз. ”Бенковски” - попада на 50% на територията на Община Кирково и 50%
- на Община Джебел.
Общината се намира в район с продължителни летни засушавания, които водят до
изчерпване на подпочвените водни запаси. Реките са с непостоянен воден дебит.
През пролетта, след продължителни дъждове, текат бързо, поройно и влачат
големи количества наносни материали.
На територията на общината са изградени 63 водоема, предназначени за напояване
на земеделските земи. По-значителни от тях са язовир Мъгляне (с капацитет 8 млн.
м3), Амбарица при с. Кирково (150 хил. м3) и язовира в местността Голяма нива до
с. Домище (30 хил. м3 ).
В местността Варницата при с. Кирково има минерален извор с дебит 20 л/сек.
Водите му са хипотермални (22С до 24С), слабоминерализирани,
хидрокарбонатни, калциево-натриево-магнезиеви. Водите на извора са каптирани и
все още не се използват за стопански или рекреативни цели – например,
балнеология, бутилиране на натурални минерални води, производство на
безалкохолни напитки.
Подземни води
Качеството на подземните води, ползвани за питейно-битово водоснабдяване,
всички водовземни съоръжения съответства на Наредба №9/16.03.2001г.
качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, на Стандарта
качество в Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване
подземните води и на Директива 98/83/EC.

от
за
за
на

На територията на общината според Приложение № 2 от Закона за водите има 4
водовземни съоръжения – Сондажи № 1,2, 4 и 5, от които сондаж № 4 е
изключителна държавна собственост (находище „Кирково“), предоставено на
общината за ползване и управление.
ІІ.5. Инфраструктура
Пътна мрежа
В община Кирково най – голям дял заемат пътищата от III клас, които са 56,5 % от
общо пътищата в общината. Според данни на областно пътно управление
Кърджали, на територията на общината липсват пътища от клас II, a първокласната
пътна мрежа заема дял от 41,3 % от общата пътна мрежа. За сравнение, на
областно ниво най – голям дял първокласна пътна мрежа има община Кирково,
след нея се нареждат общините Момчилград (18,200 км), Кърджали (15,400 км.) и
Черноочене (15,100 км.). Пътната мрежа по класове пътища в община Кирково е
показана в следващата таблица:
Дължина на пътна мрежа по класове пътища, 31.12.2012 г.
I клас (км)

46,104

II клас
(км)
-

III клас
(км)

Пътни
Общо
% от РПМ
връзки
в областта
(км)
63,156
2,405
111,665
17,66
Източник: Областно пътно управление Кърджали
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Общинските и местните пътища са с обща дължина от 214 км., като 53 км. от тях
могат да се окачествят в добро състояние, 45 км. в средно състояние и по-голямата
част, 114 км, в лошо състояние. От всички общини в областта, община Кирково
има най – голям брой км. пътища в лошо състояние.
Състояние на пътна настилка, 31.12.2012 г.
Вид настилка
С настилка
Без настилка

Обща дължина на
% от общинската пътна
общинските пътища
мрежа
212,0
99,1
2,0
0,9
Източник: Областно пътно управление Кърджали

Гъстотата на общинската пътната мрежа е 0,398 – една от най-ниските стойности в
област Кърджали, където средната гъстота е 0,446 (данни към 31.12.2012 г.) .
Стратегическо значение за развитието на община Кирково има първокласният път
Е-85, който е част от общоевропейския транспортен коридор №9 (ФинландияУкрайна-Румъния-Русе-Хасково-Александруполис).
Реалната експлоатация на транспортния коридор нараства след 9 септември 2013 г.
с отварянето на ГКПП „Маказа – Нимфея” при с. Лозенградци, до който води 24километров асфалтов път от българската страна. По медийна информация три
месеца по-късно това е третият по натовареност пункт между България и Гърция –
с над 86 хиляди коли и около 210 хиляди пътници в двете посоки, с прогнозно
нарастване на колите до 50 хиляди месечно през лятото на 2014 г.
Транспортната достъпност на община Кирково се обезпечава от следната
третокласна пътна мрежа:
 Път ІІІ – 508 Кърджали – Момчилград – Джебел – Рогозче – Фотиново
(Бенковски - Подкова). Пътят осигурява връзката на община Кирково с
община Джебел, област Кърджали;
 Път ІІІ - 509 Харманли – Долно Черковище – Крумовград – Маказа. Пътят е
основна транспортна връзка с Крумовград, също община в състава на област
Кърджали;
 Път ІІІ - 867 Средногорци – Мадан – Златоград – Бенковски – Подкова –
(Момчилград Железопътният транспорт е представен от железопътната линия Кърджали Момчилград – Подкова, която осигурява връзката на общината с областния център
Кърджали и съседната община Момчилград. Дължината на жп линията на
територията на община Кирково е 5.5 км.
II.6. Водоснабдяване и канализация
II.6.1. Водоснабдяване
Изграждането на надеждна и отговаряща на съвременните изисквания
водопроводна и канализационна система е важно условие за подобряване на
качеството на живот на местното население и възможност за повишаване на
атрактивността на община Кирково като добро място за инвестиции.
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Услугите водоснабдяване и канализация на територията на община Кирково се
предоставят от „Водоснабдяване и канализация” ООД Кърджали.
Регионалният генерален план на „ВиК” ООД Кърджали от юли 2013 г. показва, че
дружеството предоставя услугите си в 43 от общо 73 населени места на общината,
като обслужените граждани в обхвата на плана са 18 255 от всички 21 582 жители
на общината. Процентът на водоснабдените населени места в община Кирково е
58.90%, което е по-високо ниво от средното за област Кърджали – 50.53%, и пониско от средното за страната ниво от 84.6%.
Към 2013 г. дължината на разпределителните мрежи е 22.21 км, а на
канализационната система – 20.84 км.
В краткосрочната инвестиционна програма на дружество ВиК Кърджали са
предвидени 1 607 900 евро за водоснабдяването на с. Бенковски, като основната
част от средствата са предназначени за разпределителна система.
Останалите водоснабдителни системи в община Кирково – помпени и гравитачни,
обслужват райони с население под 2 000 души
Разширяването на водоснабдителна инфраструктура на територията представлява
сериозен проблем по чисто икономически причини, тъй като населените места в
общината са с малобройно население и затова изграждането на нови съоръжения е
икономически неефективно, а при изпълнение на проекти приоритет ще има
социалният ефект на инвестициите.
II.2.2. Канализация
Нивото на изграденост на канализационната мрежа в община Кирково е ниско.
Съществен проблем при изграждане на канализационната система е
икономическата ефективност на инвестициите, които се влияят и от сравнително
малкото на брой население в отделните населени места.
Цялостно изградена е единствено канализацията в с. Кирково, а частично в с.
Бенковски, където е налична 45% изграденост на канализацията (данни на „ВиК”
Кърджали, 2013 г.), отпадъчните води се заустват без пречистване в р. Върбица.
Заради липсата на канализационни мрежи отпадъчните води най-често се отвеждат
в земните пластове и са предпоставка за замърсяване на почви, подземни и
повърхностни води и създаване на условия за здравен риск в района.
Съществуващата канализационна система на с. Бенковски е смесена – битови и
дъждовни отпадъчни води се събират и отвеждат. Дължината на съществуващата
канализационна мрежа на с. Бенковски е 5 070 м, от които 2645 м са изпълнени до
2005 г. Първоначално нейните води от територията на селището, северно от пътя
Златоград – Подкова, към река Върбица. За тази цел са построени три
отводнителни колектора, които следват конфигурацията на релефа и пресичат
селото по посока север-юг. Трасетата им са частично съобразени с регулационния
план на селището. Впоследствие в отводнителните дъждовни канали са заустени и
битови канализационни профили и сградни канализационни отклонения. В
последните 10-15 години на етапи се изгражда смесена канализационна система.
През 2005 г.е реализиран работен проект и за централната част на селото е
изградена канализация от бетонови тръби. Изграден е и главният колектор,
включително заустването му, съгласно издаденото разрешително за заустване, в р.
Върбица. Канализационната система е оразмерена съгласно действащите норми за
проектиране на канализационни системи от 1989 г.
На територията на общината няма пречиствателна станция за отпадни води, които
се заустват директно в околната среда и предизвикват риск от нарушена
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екологична обстановка и влошаване на здравословното състояние на жителите.
Битово-фекалните води се заустват в реките и деретата без пречистване, което води
до нарушаване на екологичното равновесие в околната среда (замърсяват се
повърхностно течащите води) и се създават предпоставки за замърсяване на
местните водоизточници и вследствие на това – за епидемиологична опасност. В
населените места без изградена канализация се използват локални септични ями,
които оказват негативно влияние върху качествените характеристики на почвите,
респективно на произвежданата земеделска продукция.
Най-значителен замърсител на повърхностните водни обекти в община Кирково,
която е в обхвата на региона на РИОСВ – Хасково, са канализационните системи
на населените места.
Най-голям брой сигнали и жалби за замърсяване на водите в РИОСВ – Хасково са
постъпили за дейността на ракиени казани и животновъдни ферми. По данни на
Регионалния генерален план на „ВиК” ООД Кърджали през предходните години
при проверка и периодично пробонабиране на отпадъчни води са констатирани
наднормени стойности на изследваните показатели при редица бизнес структури,
сред които и млекопреработвателното предприятие “Дельо войвода милк” ООД, с.
Добромирци, община Кирково.
II.7. Енергийна инфраструктура
Електроснабдяването на община Кирково се осъществява от подстанциите
“Бенковски” и “Подкова”. Електрическата мрежа е добре изградена, като всички
населени места са електрифицирани.
С цел повишаване на енергийната ефективност и оптимизиране на
електропотреблението за публични нужди в последните години са монтирани
енергоспестяващи лампи и слънчеви батерии за образователните институции.
Най-големият консуматор на електрическа енергия на територията на общината е
уличното осветление, след което следват образователните институции и
административните сгради.
II.8. Телекомуникации
Покритието със сигнал на лицензираните национални телевизии (БНТ, Би Ти Ви и
НТВ) е 100% за територията на общината. Същото се отнася и до покритието на
действащите в страната мобилни оператори, които предлагат и достъп до безжичен
интернет.
Пощенски станции в община Кирково има в 10 населени места – в селата
Добромирци, Чакаларово, Фотиново, Самодива, Подкова, Дрангово, Кирково,
Бенковски, Чорбаджийско, Тихомир.
ІІ. 9.Човешки ресурси
II.9.1 Демографска структура
По данни на Националния статистически институт, актуални към 31.12.2012 г., в
община Кирково живеят 21 582 души, от които 10 820 мъже и 10 762 жени. За
последните 7 г., населението на общината е намаляло с 5,65 %.
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Всички 73 населени места са села и махали. В състава на общината влизат пет
големи села с население над 1 000 души - Бенковски, Чорбаджийско, Тихомир,
Чакаларово и Дрангово. Селата Нане и Бързея са обезлюдени.
Предоставените от НСИ данни за община Кирково очертават тенденцията към
намаляване на населението, която кореспондира на демографските промени в
региона и в страната като цяло.
От гледна точка на половата структура съотношението между мъжете и жените в
община Кирково почти не се променя през годините, т.е. тези цифри са
приблизително еднакви, независимо че се променя абсолютната им стойност. Така
например данните на НСИ към 31.12.2012 г. сочат, че в общината живеят 10 820
мъже и 10 762 жени; към 31.12.2009 г. броят на мъжете е 10 832, а броят на жените
– 11 094 г.
Коефициентът на възрастова зависимост, изчислен като съотношение на сбора на
лицата под 15 години и над 65 години към лицата на възраст 15-64 години, в
община Кирково през 2012 г. е 45.31%. Сравнението с 2009 г. показва влошаване
на демографската ситуация, тъй като коефициентът на възрастовата зависимост
тогава е бил 44.6%
Неблагоприятна тенденция се очертава и при анализа на двата компонента –
население на възраст 0 -14 години и лица над 65 години. През 2009 г. и през 2012 г.
тези два компонента са приблизително еднакви по абсолютна стойност – 6 763
души (2009 г.) и съответно 6 730 души (2012 г.). Това, което се променя обаче, е
съотношението между двата компонента. През 2009 г. групата на лицата на възраст
0 – 14 години наброява 2 898 души срещу 3 865 в групата над 65 години. През 2012
г. групата на лицата на възраст 0 -14 години е намаляла до 2 576 души, а групата на
възрастните хора над 65 години е нараснала на 4 154 души.
Естествен прираст
Естественият прираст на населението на община Кирково е отрицателен, като
коефициента за 2009 г. е -4.2‰, който в сравнение с данните от 2003 г. се е
увеличил. В същата година коефициентът за цялата област Кърджали е -2.1‰ за
селските райони, какъвто е и община Кирково (като цяло за градовете и селата 0.2‰). Има основание да се прогнозира, че неблагоприятните тенденции ще се
задълбочат, тъй като през 2000 година коефициентът за селските райони на област
Кърджали е -0.4‰, а през 2013 година е вече със стойност -3.3‰ (общо за селските
и градските райони -1.8‰). Картината на естествения прираст в областта е поблагоприятна, отколкото сочат данните за 2013 година за селските райони на
Южен централен район -9.3‰ и за селските райони на България -11.8‰.
Механичен прираст
Механичният прираст на населението на община Кирково е отрицателен (-113
души през 2013 г.). С едно изключение (2012 г.) механичният прираст е
отрицателен във всяка година от предходния 10-годишен период. Той е
отрицателен за цялата област Кърджали, но докато на областно ниво има
отчетливи пикове и спадове, в община Кирково нивото се задържа сравнително
постоянно. Данните на НСИ за миграцията на населението по групи причини (2013
г.) сочат, че в селските райони на област Кърджали причините са свързани с
постоянна или временна работа, образование, гледане, изселване с или при
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родители; освен това голяма част от респондентите не желаят да посочат мотиви за
решението си да напуснат региона.
Основна причина за намаляване на населението в община Кирково е липсата на
възможности за професионална реализация, ниско ниво на обществените услуги образование, здравеопазване, достъп до информация. В сравнение с някои други
общини от областта населението на община Кирково намалява с по-ниски темпове,
но въпреки това запазването на тенденцията представлява основен проблем пред
развитието на човешкия ресурс на общината, тъй като основно е свързано с
напускането на млади хора. Това нарушава демографската структура и действа
отрицателно на икономическата активност и инвестиционната привлекателност на
региона.
Данните на НСИ за икономически активното и икономически неактивното (лица
извън работната сила) население на 15 и повече години в община Кирково към
1.02.2011 г. са представени на таблицата по-долу.
Икономическо активно, икономическо неактивно население, 2011 г.
Икономически
Икономически
активни
неактивни
Общо
общо
заети
безработни
6229
1315
11709
19253 7544
Източник: НСИ

II.9.2. Образователна структура на населението
Образователната структура на населението на община Кирково влияе
неблагоприятно върху развитието на местния икономически потенциал, като
ограничава конкурентоспособността на местния бизнес и съответно
инвестиционната привлекателност на общината. Населението в общината се
характеризира с ниско образователно ниво и липса на професионална
квалификация, отсъствие на базови професионални умения и неграмотност, процес
на отпадане на учениците от образователната система.
От статистическите данни става ясно, че в община Кирково най-голяма е групата
на хората с основно образование, следвана от групата на хората със средно
образование. Таблицата по-долу дава общ поглед върху образователната структура
на общината, на област Кърджали и страната. На общодържавно ниво делът на
лицата с висше образование е 19.57% от изследваната група, на ниво област
Кърджали относителният дял на висшистите е 10.33%, а в община Кирково 5.56%. Сред общините в състава на област Кърджали по-малък (4.89%) е делът на
висшистите само в община Черноочене, във всички останали общини картината е
по-добра отколкото в община Кирково, макар и също така далеч от държавното
ниво.
II.9.3. Безработица и заетост
Безработица
Равнището на безработица в Община Кирково надвишава значително равнището на
безработицата в област Кърджали, макар че не е на най-високите нива, които в тази
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област от години се държат от общините Ардино и Джебел. Равнището на
безработица в Кирково е по-високо и от средното равнище в страната.
Възрастта, квалификацията и образованието са ключови фактори в сферата на
безработицата. Младите хора притежават редица качества, които им дават
предимство, те са по-мобилни и проявяват повече гъвкавост в процеса на търсене
на работа. При тях обаче действат и негативни фактори, които ги изпращат извън
заетостта - липса на опит и квалификация, несъответствие между професионалната
подготовка и реалното търсене от работодателите. В последните години има
тенденция за увеличаване на броя на регистрираните безработни младежи в община
Кирково – същата тенденция се наблюдава на ниво област, както и в повечето
общини на областта. Но докато на областно ниво процентът на регистрираните
безработни младежи се е повишил със 7,6 за периода 2010 – 2012 година, то в
община Кирково нарастването в този период е 5,1%. Освен това данните показват,
че община Кирково има най-малък относителен дял на безработните младежи до 29
години спрямо общия брой на безработните – 9.2% в сравнение с 19.21% в община
Крумовград, 14.93% в община Кърджали и т.н. за всички останали общини в
областта.
Структурата на регистрираната безработица по признака образование в община
Кирково за 2012 г. е следната:
основно образование 55,54 %;
начално образование 11,88 %;
средно образование 28,78 %;
висше образование 3,80 %.
Заетост
Картината на заетостта в община Кирково се получава от статистическата
информация по основни икономически показатели за периода 2007 – 2012 година.
От гледна точка на групите предприятия данните на НСИ показват, че заетите лица
работят основно в микро предприятия с до 9 заети, а по-малка част от тях – в малки
предприятия с персонал от 10 до 49 души.
В края на изследвания период, 44% от всички заети работят в микро предприятия,
докато в началото на периода те са 32%. Броят на заетите в абсолютна стойност
намалява през годините 2007 – 2009, след което има тенденция към нарастване, но
тя е слаба и с колебания и остава далеч от предкризисните години.
Разходите за възнаграждения в края на изследвания период са нараснали
сравнително малко спрямо началото на периода, но като се има предвид намалелия
брой на заетите, може да се приеме, че средният разход за възнаграждения на един
зает е нараснал от 2 425 лв. на 3 199 лв.
Основната част от работещите хора са ангажирани в преработващата
промишленост: те са били 526 души в началото на периода и са 691 души в края му.
На второ място по брой заети идва сферата на търговията и ремонта, която е на
първо място по брой предприятия – икономическите субекти са много, но са много
малки, затова осигуряват препитание на по-малко хора, отколкото субектите от
преработващата промишленост. В изследвания период заетите в търговията и
ремонта на автомобили и мотоциклети остават почти непроменени като брой – от
442 души в началото на периода до 430 в края му, като междувременно няма
голямо нарастване и намаляване. Може да се приеме, че тази сфера вече е
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достигнала тавана си на заетост и едва ли може да се очаква да осигури повече
работни места в периода на настоящия ОПР 2014 – 2020 година.
Разходите за възнаграждения са най-високи в преработващата промишленост. През
2012 година те са над 2 пъти по-високи отколкото в сферата на търговията и
ремонта. Това съотношение се наблюдава в целия изследван период.
Разходите за възнаграждения на човек в преработващата промишленост нарастват
през всички години на периода от 3 326 лв. в началото до 3 790 лв. в края, но
растежът е малък (13.95%) и може да се приеме, че в голямата си част се дължи на
инфлационни причини.
С много по-бързи темпове са нараствали разходите за възнаграждения на човек в
сферата на търговията и ремонта през годините на периода – от 1 975 лв. до 2 832
лв. Въпреки установеното нарастване от 43.4%, което е последователно и без
колебания – т.е. всяка година разходите за възнаграждения на човек в абсолютната
им стойност са повече от предходната – то тези разходи остават доста ниски.
II.10. Образование
Предучилищно образование
В община Кирково за учебна 2013/2014 г. функционират 14 целодневни детски
градини. По данни на Община Кирково през 2013 г. в територията работи и една
полудневна детска градина, докато през 2007 г. са работили 11. Общият брой на
децата, обхванати в ЦДГ и ПДГ през 2013 г., е 598; той е бил 742 през 2007 г. и е
намалявал прогресивно всяка година.
Общо образование
По данни на Регистъра на училищата, детските градини и обслужващите
звена (Министерство на образованието и науката), актуални към 6 февруари 2014
година и отнасящи се към текущата учебна година 2013-2014, на територията на
община Кирково функционират три средни общообразователни училища, една
професионална гимназия и пет основни училища.
По сведения на общината броят на отпадналите и застрашените от отпадане
ученици намалява в периода 2007 – 2013 – от 54 деца в началото на периода до 6
деца в края. Няма информация за наличието на деца в училищна възраст,
необхванати от образователната система, деца застрашени от отпадане и деца с
проблеми в образованието. В началото на изследвания период има деца с над 100 и
над 200 извинени отсъствия, а в края няма информация за такива ученици.
II.11. Здравеопазване
Няма болнични заведения на територията на общината. Най-близки за населението
на община Кирково са болничните заведения в градовете Кърджали, Момчилград,
Крумовград, Ардино.
На територията на общината има разкрити два филиала за спешна медицинска
помощ в с. Кирково и с. Чорбаджийско, като към филиала за спешна медицинска
помощ - Кирково са разкрити два изнесени мобилни екипи в с. Фотиново и с.
Бенковски. Към училищата и детските градини има разкрити 15 здравни кабинети.
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II.12. Културни институции и културно-историческо наследство















На територията на община Кирково има 21 регистрирани читалища по Закона за
народните читалища, като 12 от тях са пререгистрирани през 2010 г. и продължават
своята дейност (по информация от сайт Читалища и Община Кирково). Следната
таблица обобщава информацията за читалищата в общината, набрана и вписана от
РЕКИЦ Кърджали в националния регистър на читалищата в България:
Сформирани са и работят ученическите фолклорните групи „Родопско изворче” – с.
Бенковски, „Родопски звън” – с. Дрангово, танцовата група към читалище ”Н.Й.
Вапцаров - 1947” с. Кирково, както и групите за родопски и турски фолклор към
читалище „Възраждане - 1928” с. Бенковски. Те ежегодно участват в Националния
музикално-фолклорен конкурс „Орфеево изворче” в Стара Загора, в
Старопланинския събор „Балкан фолк” във Велико Търново, Националния детскоюношески фестивал за музикално и танцово изкуство “Орфеева дарба” в София и в
Балканския фестивал на турския фолклор и имат спечелени златни и сребърни
медали.
Културният календар на община Кирково обхваща националните празници и
местни инициативи, включващи честване на годишнината от създаването на
община Кирково, фестивал на художествената самодейност на 6 май, общински
празник на бита и културата, селски събори в Чакаларово, Фотиново,
Чорбаджийско, Тихомир, Дрангово и Бенковски.
Културно-историческите паметници на територията на общината са разнообразни и
представят всички епохи от тракийските заселвания насам. Материалните следи,
останали от древността, са:
Тракийска крепост при връх Боатепе и махала Златолист;
Скални тракийски гробници до селата Подкова и Веслец;
Късноантична и средновековна крепост и селище в местността Асара край с.
Крилатица, обявена през 1996 г. за археологически паметник на културата;
Античен некропол в същата местност - паметник на културата;
Антично селище със светилище при с. Загоричене;
Скални ниши в с. Растник - местността Манчая кая;
Скални гъби в с. Добромирци;
Средновековно селище - с. Орлица;
Цистов некропол - с. Априлци;
Тракийско селище и могилен некропол- с. Домище;
Скално светилище, късноримско селище и средновековно селище - с. Първица;
Средновековно селище - с. Островец;
Праисторическа селищна могила - с. Подкова.
Основния проблем с историческите паметници е свързан с тяхното състояние скалните гробници са ограбени, запазени са само основите на крепостите. Липсват
достатъчно финансови средства за охрана, консервиране, социализиране и
експониране. Историческото наследство на община Кирково може да послужи за
развитие на алтернативен туризъм.
Голямото биоразнообразие, уникалните природни забележителности и запазената
природна среда, незасегната от негативните влияния на индустриализацията и
урбанизацията, превръщат екотуризма в един от приоритетите за развитие на
общината.
На територията на общината се намира връх Вейката - най-южната точка на
България. Туристическият портал Кърджали дава информация за тази природна
16

забележителност. За отправна точка към върха се използва хижа „Хвойнова
поляна”, до която се стига по 5-километров чакълест път от най-южното българско
село - Горно Къпиново.Хижата е модернизирана с финансовата подкрепа на
ПРООН. Освен нея общинският сайт дава информация за още три обекта за
настаняване – един хотел, един мотел и една хижа. В с. Мъженци има изградена
база за риболовен туризъм и отдих с водоем и 4 бунгала.
ІІ. 13. Икономическо развитие
ІІ. 13.1 Икономическото състояние в региона
В Плана за развитие на община Кирково за периода 2007-2013 г. отварянето на
пътната връзка с Гърция се разглежда като ключов елемент за тласък в
комуналните, финансовите, битовите, логистичните и редица други услуги, както и
за разширяване и разнообразяване на спектъра от туристически услуги.
Аналитичната част на стратегическия документ предвижда, че отварянето на
връзката „ще окаже силно влияние на териториите на общината, които са около
първокласния път, където земите ще са особено атрактивни с оглед възможност
за изграждане на съпътстваща обслужваща инфраструктура – мотели,
ресторанти, сервизни бази. Отварянето на Коридор №9 ще създаде възможност
за привличане на инвестиции от гръцки предприемачи и ще открие възможност за
износ на продукция при сравнително ниски транспортни разходи”.
Към момента на създаването на настоящия документ (май 2014 г.) не е наличен
анализ за ефекта на отварянето на пътя върху икономическото развитие на региона,
в частност на община Кирково – дали са създадени възможности за по-пълно
усвояване на наличните ресурси, дали са осъществени стъпки към преодоляване на
икономическата изолация на района, дали са се появили предпоставки за
алтернативна заетост и др.
Откъслечни данни могат да се намерят в медийни източници, според които в
началото на 2014 г. позитивното влияние се изчерпва с многократно увеличени
обороти в обектите търговия на дребно, заради това, че по-ниските цени в България
привличат гръцките купувачи, както и намеренията на гръцки инвеститор да отвори
фабрика за цигари в община Кирково.
ІІ.13. 2. Брой и структура на предприятията
Броят на регистрираните стопански субекти в община Кирково през 2003 година е
1 023, четири години по-късно броят намалява с 68 % до 323 (2007 г.), а в
следващия петгодишен период се задържа без резки промени в диапазона 334 – 377
предприятия. Броят на предприятията според числения им състав е показан в
следващата таблица:
Брой предприятия, община Кирково, 2007 – 2012 г.
Растеж 2007/2012
Предприятия
2007 2008 2009 2010 2011
2012
г., в %
14,58
микро (до 9 заети)
295
307 355
348
347
338
-21,74
малки (от 10 до 49)
23
24
18
21
18
средни (от 50 до
...
249)
3
3
11,45 %
Общо предприятия 323
334 377
369
371
360
Забележка: „..“ Данните са конфиденциални
Източник: НСИ
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Наблюдава се динамика през последните 6 години в броя и вида на предприятията в
община Кирково. В началото на разглеждания период има регистрирани голям брой
микро предприятия и 23 малки. През 2008 г. нараства броя както на микро
предприятията, така и на малките предприятия, освен това се разкриват и 3 средни
предприятия. През 2009 г. вероятно повлияни от световните икономически
тенденции и кризата, малките и средни предприятия се закриват или по – скоро
поради намаляване на числеността си се превръщат в микро предприятия, тъй като
тяхната численост продължава да нараства – 16 % спрямо 2007 г. През 2010 г.
отново се наблюдава регистрация на малки и средни предприятия. За съжаление,
след 2010 г. няма отчитане на средни предприятия, но пък нараства броя на
малките. За микро предприятията нарастването продължава до 2009 г., докато след
това техния брой отново започва да спада – 2012 г. спад с 4,78 % спрямо 2009 г.
Средният брой на заетите лица в едно предприятие следва нисходяща тенденция на
развитие в средните предприятия, като в малките предприятия почти не се променя
за разглеждания период, а при микропредприятията промените също не са
съществени – намаля средния брой заети през 2009 г. спрямо 2008, но през 2010 г.
отново се отчита леко завишение.
IІ. 13.3. Структура на предприятията по икономически дейности
Най-голям е броят на регистрираните икономически субекти в търговията и
ремонта на автомобили и мотоциклети с тенденция към увеличаване в началото на
периода и постепенно намаляване в края – от 160 в началото, до 184 през 2011 г. до
170 през 2012 г. Вторият значим отрасъл в общината е хотелиерството и
ресторантьорството, като в началото на периода броя на предприятията е 43, а е
края на периода се е увеличил с 20,9 %. Сравнително устойчив, с тенденция към
увеличение, е броят на регистрираните предприятия в преработващата
промишленост – от 28 през 2008 г. до 32 през 2012 година.
Брой на предприятията по икономически дейности, 2008 - 2012 г.
Икономически дейности по (НКИД 2008
2009
2010
2011
2012
2008 г.)
г.
г.
г.
Общ
брой
на
регистрираните
334
377
369
371
360
предприятия в община Кирково
Селско, горско и рибно стопанство
10
12
12
11
12
ОБЩО предприятия без селско,
324
365
357
360
348
горско и рибно стопанство
Индустрия
Преработваща промишленост
28
27
30
28
32
Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на ..
..
..
..
..
газообразни горива
Строителство
13
15
8
14
13
Услуги
Търговия; Ремонт на автомобили и
160
181
182
184
170
мотоциклети
Транспорт, складиране и пощи
29
32
31
30
27
Хотелиерство и ресторантьорство
43
51
49
48
52
Създаване и разпространение на
5
5
4
..
..
информация и творчески продукти;
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Икономически дейности по (НКИД 2008
2008 г.)
г.
Далекосъобщения

2009
г.

2010
г.

2011

2012

Операции с недвижими имоти
..
..
..
3
..
Професионални дейности и научни
10
13
14
15
17
изследвания
Административни
и
спомагателни
..
4
4
..
..
дейности
Образование
7
7
6
7
6
Хуманно здравеопазване и социална
18
20
19
19
18
работа
Други дейности
..
5
3
3
5
Забележка: „..“ Данните са конфиденциални
Източник: НСИ
Транспорт, складиране и пощи е другия сектор, който бележи растеж в началото на
периода и в края отново започва да намаля. По брой предприятия, преди селското
стопанство, който е значим сектор в общината се нареждат хуманното
здравеопазване и социалната работа, както и строителството. Въпреки, че районът е
земеделски, броя на предприятията в селското стопанство не е голям и варира
между 10-12 броя в разглеждания период.
Регистърът на обектите с обществено предназначение на РЗИ Кърджали дава
представа от какъв тип са микро предприятията в община Кирково. В него са
вписани следните обекти – щандове за козметични продукти в селата Дружинци,
Дрангово, Тихомир, Априлци, Бенковски, Чорбаджийско, Кирково, Чакаларово,
Добромирци; транспортни средства в селата Чорбаджийско, Фотиново и
Чакаларово; щандове за перилни препарати в селата Чакаларово, Априлци, Домище
и Бенковски; фризьорски салон в с. Бенковски; щандове за химични вещества и
препарати в селата Чорбаджийско, Добромирци и Кирково; компютърна зала в с.
Тихомир; интернет зала в с. Фотиново; бензиностанция и газстанция в с. Джерово.
В община Кирково липсват крупни промишлени предприятия както към настоящия
момент, така и в миналото – този факт е допринесъл за съхраняване на природната
среда, която днес предлага неизползван ресурс за алтернативен туризъм,
екологично земеделие и хранително-вкусова промишленост.
IІ.13. 4. Приходи и разходи на предприятията
Нетните приходи за продажби нарастват в изследвания период от 27 995 хил. лв.
през 2008 г. до 39 999 хил лв. през 2012 г. През периода 2008 – 2011 година найголям дял от нетните приходи от продажби се дължи на търговията и ремонта на
автомобили и мотоциклети, следват нетните приходи от продажби от
преработващата промишленост, а след тях – от селско, горско и рибно стопанство.
Така например делът на нетните приходи от продажби от търговия и ремонт за 2012
година е в размер почти половината – а именно 47.52%, от нетните приходи на
общината като цяло.
Предприятия се характеризират с по-висока степен на адаптивност към промените
в икономическата среда. В годините на криза предприятията показват по – добри
резултати при управление на разходите си и повишаване на печалба.
Предприятията успяват да оптимизират дейността си по начин, който им позволява
да запазят дейността и заетостта си и да отчетат растеж на приходите.
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IІ.13.5. Структуропределящи икономически дейности
Сектор „Селско, рибно и горско стопанство“
Предприятията в селското стопанство в община Кирково заемат дял от около 3 %
от всички регистрирани предприятия през 2008 г., като 5 години по – късно през
2012 г., това процентно съотношение е почти запазено и леко завишено до 3,33 %.
Произведената продукция в сектор селско стопанство е достигнала пик през 2009 г.,
след което отново намалява своите стойности през 2010 г. с 38,6 % спрямо
предходната година и с 20,9 % спрямо 2008 г., като най – ниски са стойностите през
2010 г. Инвестициите за ДМА са най – много през 2009 г. и с най – ниски стойности
отново през 2010 г. Приходите от дейността и нетните продажби са с най – високи
показатели през 2009 г. и най – ниски през 2010 г. За сметка на това, реализираната
печалба е най – висока през 2010 г., със 17,9 % повече от 2009 г. Данните по
отношение на селското стопанство за следващите години показват намаляване на
показателите, което е индикация, че сектора на селското стопанство не е вече
привлекателен и много от хората, особено сред младите търсят други възможности
за реализация.
Земеделие
Общо селскостопанския фонд на община Кирково през 2010 г. е 200 335 дка, от
която обработваемата земя е 94 175 или 47 %. Спрямо 2000 г. се наблюдава
намаляване на площта на общия селскостопански фонд с 16 % и на обработваемата
земя с 12 %.
Пустеещата земя на територията на община Кирково е 29 939 дка за 2010 и спрямо
данни за 2003 г., когато е била 43 893 дка., е намаляла с 32 %. Площта на
пустеещата земя през 2010 г. е 15 % от общия селскостопански фонд. Основните
причини за наличието на пустееща земя е липсата на достатъчно трудов ресурс.
Намаляването на площта на засети зърнени култури е свързано с планинския релеф
и агроклиматичните условия, които са неблагоприятни за отглеждането им. Това е
основната причина да не се отглежда ръж, тритикале, овес и пролетен ечемик.
Традиционна техническа култура за област Кърджали и община Кирково е тютюна.
През 2010 г. засятата площ е 81 % от общата засята площ на пролетни култури.
За разнообразяване на моноструктурното земеделие е възможно въвеждането на
оглеждане на алтернативни земеделски култури. Това ще изисква изпълнение на
дейности по обучение на земеделските производители, с което те да бъдат
подкрепени в своята дейност и при разнообразяване на земеделското производство.
Изградените хидромелиоративни съоръжения обхващат 54% от обработваемата
земя и в голямата си част са неизползвани и неподдържани. В район Бенковски е
изградено напоително поле от 16.8 хил. дка, като основен водоизточник е язовир
Мъглене.
Животновъдство
Основните видове животни, отглеждани в община Кирково са птици, над 50 % от
отглежданите животински видове, други най-отглеждани животни са говедата и
овцете, които са съответно 18% и 19 %. От 2003 г. до 2010 г. се наблюдава
тенденция на увеличаване на броя на отглежданите животни от птици, говеда и
овце.
Значителна част от отглежданите животни се ограничава основно в рамките на
дребното производство и личното потребление. В преобладаваща част от случаите
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животните се отглеждат при примитивни условия, липсва контрол на качеството на
произвежданата продукция. Познанията на стопаните са недостатъчни, липсва
адекватна информация за възможностите за прилагане на нови технологии.
Качеството на продукцията е ниско, поради липса на познания у фермерите за
храненето и отглеждането на животните. Продукцията не отговаря на санитарните
и хигиенни изисквания, което се отразява на цената и възможността за
производство.
Липсата на индустриални замърсители в района дава възможност за увеличаване
броя на пчелните семейства, респективно производството на екологично чисти
(биологични) пчелни продукти. Пчеларството може да се развива, предвид
засилената подкрепа на национално ниво, която сектора получава, както и
нарасналото търсене на пчелни продукти в международен мащаб.
Горско стопанство
Дърводобивът е една от стопанските дейности с потенциал за развитие в рамките на
икономиката на община Кирково. Площта на горския фонд се е увеличила от 26 833
ха на 33 554.9 ха към края на 2010 г. по данни на Държавно горско стопанство
„Кирково”. Горите в региона имат икономическо значение като източник на
строителна дървесина и дърва за огрев. За периода 2007 - 2010 г. е актуализиран
Лесоустройствения план и е приет проект за ловно стопанските дейности. Броят на
фирмите работещи с Държавно горско стопанство Кирково с договори са 7. През
разглеждания период площта на залесените площи е 27,4 ха, което е 65 % от
предвидените залесявания в Лесоустройствения план. В рамките на
лесоустройствения проект на Държавно горско стопанство „Кирково” за периода
2007 - 2017 г. са стартирали обучения на 25 лица, заложен е ремонт на 150 км. път и
80 м2 сградна площ. В процес на изпълнение е и проект за ловностопански
мероприятия. Извършен е ремонт на 35 м2 сгради в горски разсадник в с.
Чакаларово.
Благоприятното влияние на горите може да се използва за развитието на лова и
привличането на туристи. Територията на общината е богата на билки (жълт
кантарион, мащерка, белодона, медицинска иглика и др.) Възможностите за
пълноценно използване на горските площи изискват необходимостта от
провеждане на нова залесителна политика, обогатяване на горския фонд с нови
видове с цел отглеждане на горски плодове. Това дава възможности за развитие на
специфични икономически дейности - събиране на гъби, плодове и билки. В горите
живеят различни животни - лисица, вълк, сив заек, дива свиня, сърна и др. От
птиците разпространени са фазан, керкенез, сойка, полско врабче, скален орел,
скален гълъб и др. Разнообразната флора и фауна са добра предпоставка за
развитие на екологичен, ловен и рекреативен туризъм.
Като се има предвид равнището на безработица, ниската стойност на нетните
приходи от продажбата е косвен показател за ниска производителност и ниска
конкурентоспособност на продукцията, произвеждана в общината, което влияе
негативно върху развитието на общинската икономика. Повишаването на
конкурентоспособността изисква технологично обновление и инвестиции в
човешки капитал, което да осигури конкурентни предимства на общината в
средносрочен аспект, чрез специализация в производство на селскостопанска
продукция и развитие на хранително-вкусовата промишленост.
Потенциалът за развитието на икономиката е свързан с развитието на селското
стопанство при доминиране на хранително-вкусовата промишленост. Необходимо е
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насърчаване развитието на клъстери и бизнес мрежи. Благоприятен фактор за
развитието на общината ще е наличието на международен транспортен коридор,
който пресича нейната територия, както и близостта до границата с Гърция. Това
би могло да се използва в посока привличане на инвестиции не само от българска
страна, но също крупен бизнес от Гърция. Изграждането на обслужващи
транспортна дейности би могло да се развие.
Сектор „Индустрия“
Предприятията в сектора на преработващата промишленост заемат дял от 8,38 %
през 2008 г., а през 2010 г. се увеличава едва до 8,88 %. Въпреки това, този сектор е
втория по големина в общината по приходи от дейност след сектора на търговия,
ремонт на автомобили и мотоциклети.
Най – голям е делът на произведената продукция през 2010 г. спрямо 2009 г. и 2008
г., като това се дължи на увеличаване на броя на предприятията през 2010 г. По
отношение на ДМА, най – големи инвестиции са извършвани отново през 2010 г.,
увеличението на показателите показва 49,7 % през 2010 г. спрямо 2008 г.
Приходите от дейността и нетните приходи от продажби показват драстичен спад
през 2009 г. и растеж през 2010 г. Реализираната печалба е с най – добри стойности
през 2008 г.
Сектор „Услуги“
Водещият отрасъл в община Кирково, който се наблюдава и през трите години на
периода 2008 – 2010 г. е търговията, ремонт на автомобили и мотоциклети. По брой
предприятия този сектор е на първо място и за трите години, като за 2010 г. заема
относителен дял от близо 50 % от всички регистрирани фирми в региона.
Развитието на туризма няма значимо влияние върху развитието на местната
икономика. Информацията на НСИ за периода 2009 – 2012 година показва, че
икономическата дейност хотелиерство и ресторантьорство, неизменно свързана с
туризма, има устойчиво малък дял в нетните приходи от продажби на общината –
2.69% за 2009 г., 2.71% за 2010 г., 2.81% за 2011 г. и 2.67% за 2012 година.
ІІ.14.ОКОЛНА СРЕДА И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ
Въздействие върху основните компоненти на околната среда в общината Кирково
оказват:
− дейностите в земеделието и животновъдството при неприлагане на добрата
производствена практика в т.ч нерегламентираното складиране и съхранение на
торови маси от животновъдните ферми;
− изхвърлянето на отпадъци на нерегламентирани сметища;
− лошото състояние на канализационните мрежи и съоръженията към тях - липсваща
канализация или такава с изтекъл амортизационен срок, липса на съвременни
високо ефективни пречиствателни съоръжения за отпадъчни води в населените
места
ІІ.14.1. Анализ на компонентите на околната среда
Състояние на атмосферния въздух
Съгласно нормативната уредба РИОСВ-Хасково отговаря за районите за оценка и
управление на качеството на атмосферния въздух в териториалния обхват на област
Кърджали. В общината няма източници на промишлено замърсяване на въздуха.
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Основните емитери в населените места на територията на общината са: емисиите от
транспорта, локални горивни източници, битовото отопление, както и вторично
замърсяване на въздуха с прах през летните месеци. Усилията на местните власти
са насочени към рехабилитация на пътната мрежа и подобряване организацията на
движение.
От значение за разпространението и разсейването на замърсителите на
атмосферния въздух са особеностите на релефа и надморската височина, наклон и
изложение на скатовете, които определят разпределението на топлината,
светлината, количеството на валежите и влагата, ветровата картина.
Състояние на почвите
Почвата и земеделските земи са основен природен ресурс, върху който се развива
стопанската дейност (развитие на земеделие, животновъдство, използване на
суровини за развитие на предприятия на хранително-вкусовата промишленост).
Има добри предпоставки за развитие на земеделието, животновъдството, като
ресурсна база за хранително-вкусовата промишленост. Въвеждане в земеделието на
добрата земеделска практика, контролирано торене, недопускане нерегламентирано
натрупване на торови маси от животновъдните ферми, на твърди битови отпадъци
и др. са гаранция за опазване на почвите в общината.
Потенциални източници на замърсяване на почвите са транспорта, мероприятия за
растително защитната дейност, нерегламентираните сметища. На много места в
обособената територия са разположени малки животновъдни ферми и
нерегламентирано складиране и съхранение на оборски тор и неговото последващо
използване, което е предпоставка за дифузно замърсяване на повърхностни и
подземни води. Необходимо е животновъдни ферми да изпълняват правилата за
добра земеделска практика за опазване на водите и почвите от замърсяване с
нитрати от земеделски източници. На територията на община е засилена водната
ерозия.
Основите рискове за почвите и поземлените ресурси в общината от промените в
климата ще се изразяват в ерозия на почвата, засоляване и опустиняване и промени
в земеделските площи поради намаляване на оптимални условия.
Състояние на водните ресурси
Водните ресурси на общината се формират от повърхностни и подземни води.
Всички повърхностни водни тела на територията на общината са категоризирани
като водоприемници в „чувствителна зона”.
Липсата на индустриални замърсители помага за сравнително благоприятното
състояние на водите в общината. Основните източници на замърсяване са:
− Дифузни източници на замърсяване - нерегламентирано торене на земеделските
площи, натрупване на торови маси от животновъдството, нерегламентирани
сметища, използване на септични и изгребни ями от голяма част от населението,
поради липса на канализация.
− Точкови източници - директно заустване на битови отпадъчни води от населените
места в приемниците;
Промяната на климатичните условия се очаква да породи интензивни промени в
хидроложкия цикъл на реките, в резултат на които в глобален мащаб сухите сезони
стават още по-сухи, а дъждовните сезони – още по-влажни, а впоследствие рискът
от по-големи и по-чести наводнения и суши се увеличава. Това оказва огромно
влияние върху наличните водни ресурси, както и върху качеството и количеството
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на наличните и достъпни водни ресурси. Намаленията в количествата на валежите
и увеличението на температурите, се очаква да доведат и до намаляване на оттока
на реките в община Кирково. Очакваните промени не само ще повлияят върху
количеството на оттока, но също и в неговия режим, който ще се измени в
съответствие с промените в режима на валежите.
Това налага прилагането на адаптивни мерки за предпазване от наводнения, като
например диги или преливни
зони, с цел справяне с
фигура 1 Карта на потенциалните бъдещи наводнения на
наводненията, свързани с
територията на община Кирково
увеличаването
на
проливните
дъждове
и
оттоците.
Тенденцията е към по-чести
поройни дъждове, което
води до нарастване на
рисковете,
свързани
с
наводнения. С най-висок
риск от наводнения на
територията на общината се
оценяват реките Върбица и
Къзалач.
Основните
Източник: Предварителна оценка на риска от наводнения за
засегнати селища са – Долно
Източнобеломорски район
Къпинаво, Чорбаджийско –
Подкова, Бенковски.
Очакваните последици ще засегнат населението в селата, кладенци и помпени и
пречиствателни станции, защитените територии, елементи от техническата
инфраструктура. Повишеният риск от наводнения също ще изисква допълнителни
инвестиции за адаптиране на жилищната среда към по-устойчиви
градоустройствени решения, защитни съоръжения, системи за ранно
предупреждение и др.
Очакваното значително намаление на летния отток на реките, в резултат от
намаляването на летните валежи, води до увеличаване на процента отпадъчни води
в общия отток на приемниците и може стане причина за въвеждане на по-строги
изисквания за качеството на отпадъчните води.
Шумово замърсяване
Като цяло не са регистрирани отклонения от нормите. Най-голям дял в акустичния
режим заема транспортният шум в населените места.
Управление на отпадъците
В системата на организираното сметосъбиране са обхванати всички населени места.
Като основен проблем се явяват нерегламентирани сметища, безконтролно
натрупване на отпадъци (строителни и битови) в покрайнините на населените
места, което създава предпоставки за замърсяване на водоизточниците и почвите в
населените места и крие здравни рискове за населението.
В рамките на Националната стратегия за управление на отпадъците е предвидено
изграждането на регионално депо за твърди битови отпадъци в община Кърджали,
в землището на с. Вишеград. От 2010 г. битови отпадъци образувани на
територията на община Кирково, се извозват към временна площадката
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разположена до старото депо на общ.Кърджали в землището на с.Вишеград, която
ще бъде ползвана до изграждането и пускането в експлоатация на първа клетка на
РЦУО-Кърджали. В бъдещия Регионален център за управление на отпадъците
(РЦУО) ще третират инертни, неопасни и опасни отпадъци генерирани на
територията на областта и в частност на територията на община Кирково.
Към момента на територията няма изградени специализирани депа за строителни
отпадъци, които отговарят на нормативните изисквания.
В землището на село Добромирци има склад за съхранение стари и негодни за
употреба пестициди. Състоянието на помещенията е добро. Контролът за
съхранението на пестицидите и за състоянието на склада се извършва от комисия
от специалисти на РЗИ-гр. Кърджали, РИОСВ-гр. Хасково, РДВР-гр. Кърджали,
Община Кирково и др.
Биоразнообразие, защитени територии, обекти и зони
Общината се характеризира със сравнително богато биологично разнообразие,
което се потвърждава от високата степен на наситеност от защитени територии и
зони. Защитените природни зони в териториалния обхват на обособената територия
в границите на землищата на общината и се контролират от РИОСВ-Хасково.
Към момента, няма направена точна инвентаризация на видовото многообразие на
територията на община Кирково. Към настоящия момент няма разработени планове
за управление на защитените територии на в общината, както и туристическа
инфраструктура за интерпретация на биологичното разнообразие в района. На
територията на общината са обявени 7 защитените зони с обща площ от 2060 ха –
таблица 25. Най-голямата защитена местност е Гюмурджински снежник планински рид в южната част на Източните Родопи, на юг от горното поречие на
река Върбица. Това е най – голямата защитена територия в Източните Родопи,
обявена за защитена местност през 2003 г. На юг достига до държавната ни граница
с Гърция, като обхваща района на вр. Вейката (1 463 м), най-южната точка на
България. Съществуват големи участъци, в които има остатъци от така наречената
Силва магна булгарикум (Великата българска гора), Запазени са първични яворови,
букови и буково-елови гори на възраст над 150 години. Много от екземплярите
надхвърлят 300, дори 400 години, а има и единични дървета, които вероятно са
много по-стари. На територията са установени 62 дървесни и храстови вида. В
Червената книга на България са включени 11 растителни вида. Някои от тях са
родопски крем (балкански ендемит, единствено находище за Източните Родопи),
казашка хвойна, тис, планински явор, бук и др. Фауната е по-слабо проучена.
Установени са скален орел, малък ястреб, осояд, черен кълвач, малък ястреб, мечка
и др.
Защитени територии в община Кирково
Наименование
Землище Площ
Цели на обявяване:
(ха)
Защитена местност
Гюмурджински с.
Горно 1926.4
Опазване на вековни смесени гори на
снежник
Къпиново,
с.
бук, ела и явор.
Долно
Опазване находища на застрашени от
Къпиново,
с.
изчезване растителни и животински
Кремен,
с.
видове - родопски крем,
Чакаларово, с.
казашка хвойна, тис, джел, планински
Шумнатица
явор, мечка
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Находище на
провански
салеп
с.
Лозенградци
Находище на
провански
салеп
с.
Априлци
Ултрабазични
скали
с
пионерна
тревна
растителност

с. Лозенградци

7.07

с. Априлци

0.56

с. Крилатица, с. 125.12
Чичево

Природни забележителности
Гъбата
с. Бенковски
0.02
Лъвът
с. Бенковски
0.03

и др.
Пазване на растителен вид Провански
салеп (Orchis provincialis Balbis) и
неговото местообитание.
Опазване
на
растителен
вид
Провански салеп (Orchis provincialis
Balbis), и неговото местообитание.
Опазване на серпентинитни хабитати,
включващи
голям
брой
редки,
застрашени и ендемични растителни
видове, много от които защитени по
реда на Закона за биологичното
разнообразие:
Опазване на скално образувание
Опазване на скално образувание

На територията на общината попадат части от Натура 2000, обявена по
Директивата за местообитанията - Родопи - Източни (BG0001032), попадаща в
землищата на 16 населени места от общината - с. Вълчанка, с. Горно Къпиново, с.
Долно Къпиново, с. Дрангово, с. Кран, с. Кремен, с. Кукуряк, с. Лозенградци, с.
Малкоч, с. Орлица, с. Пловка, с. Стрижба, с. Тихомир, с. Царино, с. Чакаларово, с.
Шумнатица1.
Независимо от това наличието на разнообразни и интересни видове, местообитания
и други природни забележителности дава много възможности за развитие, както и
отговорности свързани с ползването на земите и горите в тези райони и
съобразяването на проектите за местно развитие с тях. Устойчивото управление на
водите и горите в общината са сред най-важните фактори за дългосрочното
опазване на биологичното разнообразие на територията на общината. В същото
време, очакваните климатични промени се явяват основен риск за запазване на
богатото биоразнообразие на горите. Повишаването на температурата и
температурните екстремуми, води до нарастване на рисковете от пожари,
повишаване на риска от загуба на биологично разнообразие, промени в жизнения
цикъл на отделни видове, физиологични промени, повишен риск от каламитети,
съхнене на горите в резултат на намаляване на количествата на валежите. Тези
последици ще окажат сериозно влияние върху горските продукти и услуги –
намален дърводобив, поради намалена биологична продуктивност, изменение в
плътността на дървесината, влияние върху улавянето на въглерод, промени в
биологичното разнообразие.
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ІІІ. СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ И ПРАКТИКИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИТЕ
Отпадъците замърсяват околната среда, ограничават използваемостта на
земята, създават санитарно-хигиенни проблеми и са своеобразен дразнител на
естетическите възприятия на хората. В резултат на протичащите в периода на
натрупването им физични, химични и биологични процеси те се превръщат в
многофакторен замърсител на околната среда, оказващ силно негативно
въздействие върху повърхностните и подземни води, въздуха и почвите, с което
създават сериозен здравен риск за населението. От друга страна те са ценен
енергиен и суровинен източник и тяхното минимизиране и повторна употреба води
до съхранение на природните ресурси. Намаляване или ограничаване на
замърсяването и оползотворяване могат да се осъществят с помощта на нови
технологии, в подходяща икономическа среда. Предвид на това, решаването на
проблемите изисква интегрираност на подходите, внедряване на нови технологии,
създаване на подходяща икономическа среда и нормативна база.
Съгласно Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, настоящата програма
за управление на дейностите по отпадъците разглежда посочените в чл.2, ал.1 от
ЗУО отпадъци, а именно:
■ Битови отпадъци (БО);
■ Производствени отпадъци (ПО);
■ Строителни отпадъци (СО);
■ Опасни отпадъци (ОО).
ІІІ.1 ДАННИ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ
Информацията за количествата и състава на отпадъците е от много голяма
важност за вземане на правилни решения за управлението им и оразмеряването на
системите, инсталациите и съоръженията за третиране. Непрекъснато
нарастващото количество отпадъци, образувани от жизнената дейност на хората,
производството и търговията, налага приемането на мерки за намаляване на
общото им количество, повторната им употреба и увеличаване рециклирането и
оползотворяването им. Същевременно с развитието на технологиите за третиране
на отпадъци, все повече се разширяват възможностите за използването на
отпадъците като алтернативен суровинен и енергиен източник и намаляване на
количеството, предназначено за депониране.
ІІІ. 1.1 Битови отпадъци (БО)
Процесите, свързани с формиране, събиране, извозване, депониране и друго
обезвреждане на отпадъците, са в пряка зависимост от развитието и организацията
на стопанската дейност, демографските особености на района и от природните
условия, в които се осъществява човешкия живот. Битови отпадъци са отпадъците,
които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в
административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и
отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски
дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци
и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането
им съвместно с битовите.
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Количеството на генерираните битови отпадъци е променлива величина –
функция от броя на населението, годишния сезон, мястото, начина на живот,
стандарта на населението и други.
Община Кирково не разполага с представителни данни относно генерацията
на твърди битови отпадъци на своята територия. Основната причина за това е
липсата на кантар и система за регистриране на входящите количества и
асортимент на депото в гр.Кърджали.
Количествата на битовите отпадъци, генерирани на територията на Община
Кирково през последните години, са показани в следната таблица.
Генерирани битови отпадъци на Община Кирково
Години
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
Генерирани
битови
отпадъци, тона
Население

4228т.

2437т.

2287

2556т.

2013г.

2014г.

2210т.

2999т.

22 624 ж. 22 049 ж. 22 036 ж. 21 943 ж. 21 723 ж. 22 301 ж.

От 2010 година битовия отпадък се извозва до регионалното депо на
гр.Кърджали, в с.Вишеград.
Основен показател при дефиниране на битовите отпадъци е нормата на
натрупване, показваща количеството на отпадъците, образувани от един човек за
определен период от време, обикновено година. Нормата на натрупване може да се
изрази в тегловни (kg/жител/год.) или в обемни единици (m3/жител/год.).
Въз основа на отчетените количества на битовите отпадъци са изчислени и нормите
на натрупване за последните години.
Норма на натрупване
Година
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Норма на натрупване
м /жител/год.
кг/жител/год.
0,62
187
0,37
111
0,35
104
0,39
116
0,34
102
0,45
134
3

От Таблицата е видно, че средната норма на натрупване за Община Кирково за
последните години е 125,6 кг/жител/год., което е много по-ниско от
средногодишното за страната (375 кг/жител/год.). Това може да се дължи освен на
различията в икономическите и социалните показатели, вероятно и на неточното
измерване на отпадъците поради липса на измерващи везни на депото в
гр.Кърджали.
Морфологичен състав на битовите отпадъци
Определянето на различните съставки на отпадъците в количествено
съотношение е необходимо за планиране на системата за разделно събиране и
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оползотворяване на отпадъците. Морфологичният състав показва съдържанието на
отделните компоненти на отпадъците по отношение на техния вид, изразени в
проценти от общото тегло, обема или други мерни единици (кг/жител/ден,
кг/жител/год. и др.).
При провеждане на морфологичния анализ се определят следните фракции:
-хранителни;
-хартия и картон;
-пластмаса;
-текстил;
-гума;
-кожа;
-градински;
-дървесни;
-стъкло;
-метали;
-инертни;
-опасни;
-други-неопределими;
За целите на Национална програма за управление дейностите с отпадъците
2009 - 2013 г. е извършено изследване на морфологичния състав на битовите
отпадъци за различните типове населени места. Територията на Община Кирково
се причислява към населени места от 3000 до 25 000 броя жители –
Морфологичен състав на ТБО
11аселение. брой жители до 3
от 3 000 до 25 от 25 000 до 50 над 50 000
Съдържание
000
000
000
%
%
%
%
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
1.

А. Органични
Хранителни отпадъци
Хартия
Картон
Пластмаса
Текстил
Гума
Кожа
Градински отпадъци
Дървесни отпадъци
Б. Неорганични
Стъкло
Метали
В. Други
Сгурия.
пепел,
инертни
строителни отпадъци, пръст,
пясък и други, в това число
неидентифицирани

4.86
3.87
1.30
5.21
3.48
1.15
1.36
14.12
2.14

12.56
6.55
0.70
8.98
4.70
0.45
1.35
14.00
2.28

20.85
10.45
1.63
9.43
3.40
1.10
2.10
5.53
1.58

28.80
11.10
9.70
12.00
3.20
0.60
0.70
6.80
1.30

8.85
2.88

3.40
1.30

8.78
2.83

9.90
1.70

50.78

43.73

32.35

14.20

Източник: Национална програма за управление дейностите с отпадъците 2009 - 2013 г

Получените средностатистически величини, определени въз основа на
резултатите от морфологичния анализ показват, че делът на подлежащите на
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рециклиране материали в изследваните партиди е 56,27%. От тях основен дял заема
групата на пластмасовите, хартиените и картонените опаковки.
Изследване на морфологичния състав на ТБО от община Кирково е извършвано
през 2007г. Резултатите от изследването на представени в таблицата.
Морфологичен състав на ТБО от община Кирково.
№
Компоненти в тегловни %
1
2
3
4
5
6
7
8

Хартия и картон
РЕТ бутилки и пластмаса
Полиетилен и полистирол
Стъкло
Метали
Текстил и кожи
Фолирани опаковки
Други–пепели, органични, дървени и др.

2007г.
3,5
3,5
6,3
5,4
0,5
2,2
0,6
78

ІІІ.1.2. Производствени отпадъци
Производствени отпадъци са отпадъците, образувани в резултат на
производствената дейност на физическите и юридическите лица. Това са
количества вещества (продукти, остатъци, суровини и материали), несъдържащи
вредни замърсители, създаващи риск за здравето на хората и околната среда, които
не могат да се използват в производството (поради липса на технологии или пазар),
не могат да бъдат продадени и от които притежателят желае или е длъжен да се
освободи. За тяхното отстраняване обикновено се грижат самите предприятия.
Изискванията за управление на производствените отпадъци са
регламентирани в Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на
производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС №53/1999 г. /ДВ, бр. 29 от
1999г./.
Местната промишленост на територията на Община Кирково, която почти
изцяло е лека, е свързана с образуването на характерни за отрасъла производствени
отпадъци, които са предимно неопасни - от шивашкото производство и
дървопреработката.
Неопасните отпадъци и тези с характер на битови отпадъци от
производствените предприятия се депонират на Регионално депо за отпадъци в
гр.Кърджали.
Основните проблеми при третиране на производствените отпадъци са свързани с:
•
липсата на съоръжения за третиране на някои видове отпадъци – напр.
рециклиране на текстилни отпадъци, което води до смесването им с
битовите отпадъци и невъзможност за отчитане на количествата им;
•
непълното организиране на разделно събиране и оттам
невъзможността за рециклиране и оползотворяване и отчитане на
количествата;
•
депониране на голяма част от производствените отпадъци в депа за
неопасни отпадъци, което води до бързото изчерпване на капацитета
на тези депа;
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ІІІ. 1.3. Строителни отпадъци
С Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на
рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277/05.12.2012г. се
регламентира предотвратяване и ограничаване на замърсяването на въздуха, водите
и почвите, както и ограничаване риска за човешкото здраве и околната среда в
резултат на третирането и транспортирането на строителните отпадъци.
Целта е:
- Да се предотврати и минимизира образуването на строителни отпадъци
(СО);
- Да се насърчи рециклирането и оползотворяването на СО;
- Да се увеличи употребата на рециклирани строителни материали;
- Да се намали количеството за депониране на СО;
Строителните отпадъци са получени вследствие на строително-монтажни работи и
премахване, включващи минерални отпадъци, пластмаси, метал, хартия,
изолационни материали, дърво, азбест и други опасни отпадъци, и др.
съответстващи на кодовете на отпадъци от група 17 на Приложение 1 от Наредба
№ 3 за класификация на отпадъците.
Минералните отпадъци се образуват в резултат на строителство или
събаряне на сгради и съоръжения, които основно се състоят от минерални
материали като тухли, бетон, строителни разтвори, естествен камък, пясък,
керамични строителни материали, бетонови блокчета и/или газобетонови блокчета
и др.
„Строително-монтажни” са работите, чрез които строежите се изграждат,
ремонтират, реконструират, преустройват, поддържат или възстановяват, а
„Премахване” е дейността по отстраняване на строежите чрез селективно отделяне
на оползотворимите отпадъци в процеса на премахването.
Дейностите
по
събиране,
транспортиране,
подготовка
преди
оползотворяване и/или обезвреждане, материално оползотворяване, както и по
обезвреждане на СО се извършват от лица, притежаващи документ по чл.35 от
Закона за управление на отпадъците.
Кметът на общината отговаря за предаването на отделените строителни
отпадъци по време на принудителното премахване на строежи, за оползотворяване
на материалите и за влагане на рециклирани строителни материали, включително
за покриването на разходите за извършване на дейностите по транспортиране и
третиране. Разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране
на строителни отпадъци, получени в резултат на принудително премахване на
строеж, са за сметка на извършителя на незаконния строеж или на собственика на
сградата или съоръжението. Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на
строежа и протокол за извършените разходи за дейностите по транспортиране и
оползотворяване на отпадъците кметът на общината подава заявление за издаване
на заповед за незабавно изпълнение на събиране на вземането от задължените лица
по реда на чл.417, т.2 от Гражданския процесуален кодекс.
В случаите, когато кмета на общината е възложител на строителни и
монтажни работи, с изключение на текущи ремонти, и възложител на премахване
на строежи, следва да изготви план за управление на строителните отпадъци.
Съдържанието и изискванията към плана се определят в Наредбата за управление
на строителните отпадъци.
Отпадъците от строителна и строително-ремонтна дейност се отделят
регулярно и конкретни данни за количествата и състава им. Прилага се процедура,
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при която строителните фирми да се обръщат към община за посочване на място и
условия за депонирането на строителните отпадъци.
Строителните отпадъци от община Кирково се извозват и депонират на депо
за отпадъци в гр.Кърджали.
Основните проблеми, свързани със строителните отпадъци са
неконтролираното изхвърляне на строителни отпадъци от гражданите и фирмите,
което води до формирането на нерегламентирани сметища. Въпреки наличието на
определени места за извозване и депониране, често населението неконтролирано
изхвърля строителни отпадъци на незаконни сметища главно на входовете и
изходите на населените места, както и замърсява зелените площи в самите
населени места. За строителните отпадъци, от обичайните ремонти на жилищата,
няма форма, по която да бъдат контролирани.
Друг проблем е изхвърлянето на строителни отпадъци в контейнерите за
твърди битови отпадъци, което води до тяхното повреждане, а от тежината им се
повреждат и повдигащите механизми на сметосъбиращите специализирани
автомобили.
Необходимо е да се предприемат мерки за осигуряване селективното
разделяне на отпадъците на мястото на образуване и изграждането и
функционирането на съоръжения за рециклиране на строителни отпадъци.
Правилното регулиране на дейностите, свързани със строителните отпадъци
и контрола върху тях са регламентирани със Закона за управление на отпадъците,
Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани
строителни материали, съответно с общинска наредба за управление на
отпадъците. В бъдеще общината ще може да получава надеждни данни в случаите,
когато извършва процедурите за одобрение на плановете за управление на
строителните отпадъци и инвестиционните проекти, както и при проверката на
документите с които възложителите на строителството доказват изпълнението на
целите за рециклиране на строителни отпадъци.
ІІІ.1.4.Опасни отпадъци
Опасни отпадъци са отпадъците, които притежават едно или повече опасни
свойства, посочени в приложение № 3 към ЗУО. Този вид отпадъци се образуват
най-вече в промишлените предприятия, но също така и в някои заведения от
здравната сфера, а частично и в битовия сектор. Към тях спадат отработени масла и
нефтопродукти, негодни за употреба батерии и акумулатори, медицински
отпадъци, бои и лакове, детергенти, пестициди и др.
Изискванията за третиране и транспортиране на опасни отпадъци са
регламентирани в Наредбата, приета с ПМС №53/1999 г. /ДВ, бр. 29 от 1999 г. и в
наредбите за масово разпространените отпадъци.
Количествата на образуваните опасни отпадъци по групи, съгласно
Класификация на отпадъците по Наредба №2/23.07.2014 г, се водят на отчет в
РИОСВ-Хасково.
Лицата, чиято дейност е свързана с образуване, събиране, транспортиране,
съхраняване (оползотворяване с код R13 по смисъла на приложение № 2 към §1, т.
13 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО и/или обезвреждане с код D15 по
смисъла на приложение № 1 към § 1, т. 11 от ДР на ЗУО), оползотворяване, в т.ч.
рециклиране и/ или обезвреждане, включително подготовка преди оползотворяване
или обезвреждане на опасни отпадъци, водят отчетни книги и представят годишни
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отчети. Опасните отпадъци от фирмите се събират и съхраняват разделно в закрити
складове и се предават за третиране на физически или юридически лица
притежаващи съответното разрешение по ЗУО или Комплексно разрешително, въз
основа на писмен договор.
Потокът опасни отпадъци се контролира от действащата нормативна
уредба. С цел проследяване на превозите на опасните отпадъци товародателите са
длъжни да изготвят идентификационен документ, който се попълва за всеки
отпадък последователно от товародателя, превозвача и товарополучателя.
Най- голям дял в общото количество имат отработени моторни и смазочни
масла и нефтопродукти, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, както
и излезли от употреба флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак.
Необходими са мерки за информиране на населението за опасностите за
околната среда и повишаване на обществената заинтересованост за по широко
участие в организираните мероприятия за предаване на опасни отпадъци от
домакинствата. Разделното събиране на опасните битови отпадъци все още не е
системно, а кампанийно. Поради това голяма част от тях все още се изхвърлят в
контейнерите съвместно с неопасните битови и се извозват с тях за последващо
третиране.
Пестициди с изтекъл срок на годност се съхраняват в склад в землището на
с.Добромирци.
ІІІ.1.5. Специфични потоци отпадъци
-Отпадъци от опаковки;
През периода 2004-2011 год. общото потребление на опаковки в България се
запазва относително постоянно. Потреблението на опаковки от жител в страната е
почти четири пъти по-ниско от средните нива в ЕС. Съществуват значителни
колебания в потреблението на отделните опаковъчни материали, като ясно
изразена е тенденцията на намаляване на опаковките от стъкло и увеличаване на
опаковките от хартия и картон.
Към момента на територията на Община Кирково няма изградена система за
разделно събиране на отпадъци от опаковки. Липсва желание от страна на
организациите по оползотворяване за сключване на договори за разделното
събиране на отпадъци от опаковки, заради отдалечеността и малки количества
рециклируеми отпадъци.
-Отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване (ИУЕЕО), Отпадъци от излезли от употреба моторни превозни
средства (ИУМПС), Отпадъци от негодни за употреба батерии и
акумулатори (НУБА), Отпадъци от излезли от употреба гуми (ИУГ),
Отпадъци от масла, Отпадъци от ПХБ/ПХТ – към момента тези отпадъци се
предават на частни пунктове, които имат издадени разрешителни от РИОСВ
Хасково за дейности с този вид отпадъчни потоци. На територията на общината
съществуват два такива пункта.
Утайки от ПСОВ:
Към момента на територията на общината няма изградена и работеща
пречиствателна станция за отпадъчни води.
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Болнични отпадъци/Отпадъци от хуманното здравеопазване
Медицинските отпадъци имат някои по специфични характеристики и
изискват специално третиране. Болничния отпадък може да носи зарази, поради
което следва да бъде отделен от другите смесени отпадъци за се избегне заплахата
за общественото здраве. В този отпадък се включват превръзки, остатъци от
лекарства и опаковки, лабораторни проби, използвани инструменти и системи,
хирургически отпадъци и др.
Отговорността за управлението на болничните отпадъци е на медицинските
заведения, в които се образуват. Към момента не функционира система за
получаване на данни за болничните отпадъци в общината.
ІІІ.2. Система за събиране и извозване на отпадъците
Към момента на изготвяне на настоящата програма, дейностите по събиране
и извозване на битовите отпадъци се извършват от Община Кирково. В
организираната система на територията на общината са включени всички райони и
кметства, като необхванати остават 3 населени места, които са с население до 10
жители. Отпадъците се събират смесено.
ІІІ.2.1.Сметосъбиране
Системата за събиране и транспортиране на битови отпадъци, използвани на
територията на Община Кирково е организирана с контейнери тип „Бобър” с
вместимост 1,1 куб.м. или 1100 л – 1060 бр. и метални улични кошчета;
Разпределението на контейнерите тип „Бобър” по населени места в община
Кирково е следното
Брой на контейнерите тип „Бобър” на територията на Община Кирково
Населено място
Брой контейнери тип „Бобър”
Бенковски
Горски извор
Добромирци
Дедец
Здравчец
Загорски
Пресека
Дрангово
Каялоба
Китна
Могиляне
Мъглене
Медевци
Чичево
Растник
Чорбаджийско
Орлица
Делвино
Гривяк

88
18
30
2
3
4
15
35
11
17
17
6
11
2
5
96
11
7
5
34

Вълчанка
Подкова
Шопци
Първица
Островец
Пловка
Метличка
Кран
Кукуряк
Малкоч
Самокитка
Чавка
Средско
Стрижба
Тихомир
Кирково
Лозенградци
Г.Къпиново
Г.Кирково
Джерово
Д.Къпиново
Домище
Завоя
Дружинци
Шумнатица
Чакаларово
Крилатица
Фотиново
Върбен
Дюлица
Кърчевско
Старово
Стоманци
Самодива
Общо всичко

5
29
18
17
15
4
4
11
7
11
3
1
5
4
34
90
4
14
21
20
16
23
14
13
24
61
15
66
37
18
16
23
10
24
1060 бр.

Изгорените или механично увредени съдове се подменят с налични оборотни
контейнери.

ІІІ.2.2.Сметоизвозване
Събирането и извозването на БО на територията на община Кирково се
извършва общо от три коли: два броя Мерцедес – Бенц и Ивеко.
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Начин на транспортиране на отпадъка - по шосе и модел
и марка на превозните средства
№

Марка

Обем на коша
/куб.м/

1. MEРЦЕДЕС - БЕНЦ

20

2. MEРЦЕДЕС - БЕНЦ

22

3. ИВЕКО

7

Сметоизвозването се извършва основно по системата на периодично
събиране и извозване.
Честотата на сметосъбирането и сметоизвозването на територията на община
Кирково е различна съобразно спецификата на района, типа на улиците и
натоварването им, вида на съдовете за смет, сезони и други фактори. Поради
старите и силно амортизирани сметосъбиращи автомобила авариите са чест
проблем. До отстраняването им няма възможност за резервна сметосъбираща
техника, която да поеме маршрута на авариралия автомобил, което води до
нарушения в честотата на сметосъбиране и препълване на контейнерите.
Прогноза:
Няма причина да се очаква, че генерирането на битови отпадъци в община
Кирково в следващите години ще се различава от общите за страната тенденции.
Чрез въвеждане на системи за разделно събиране се очаква да се намали
количеството на депонираните отпадъци и да се увеличи процентът на
рециклируемите. Очакванията са да се промени морфологичния състав на
образуваните отпадъци в резултат на:
- масово използване в бита на пластмасови и комбинирани опаковки за
еднократна употреба;
- вноса на домакинска техника, електроника, автомобили и автомобилни
гуми . втора употреба;
- провежда на много разяснителни и обучителни мероприятия от страна на
общинска администрация съвместно с фирми по оползотворяване по отношение
осъзнаване на факта, че отпадъка събран разделно е много ценен ресурс.
ІІІ.2.3.Улично почистване
Метенето е основен метод за почистване на тротоарни и улични площи в
населени места през пролетно-летния и есенния период. Когато метеорологичните
условия позволяват, се извършва и през зимата. Метенето е система от дейности, с
която се цели отстраняването на всякакъв вид битово замърсяване. Метенето се
извършва ръчно. При необходимост метенето се извършва неколкократно.
Уличното почистване включва и машинно миене на улици и площади за
обществено ползване, и почистване на регулите. Тази дейност има особено важно
значение за подобряване на санитарно-хигиенните условия и за задоволяване на
естетичното чувство на гражданите.
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ІІІ.2.4.Разделно събиране на отпадъците
Основната концепция на организацията за разделно събиране на отпадъци се
състои в това, че всеки отделен продукт се превръща в отпадък, като се смеси в
кофата за общо събиране на отпадъци. Разделно събраните хартиени, пластмасови,
метални и стъклени опаковки от тези отпадъци вече не са боклук, а търговски
продукт – ценна суровина за промишлеността. Изхождайки от актуалната в
момента законова рамка, се определя какъв/или какви именно компоненти от
състава на ТБО ще се събират от общия поток генерирани отпадъци. Ефективното
разделяне на потока отпадъци е ключът към успешното осъществяване на всяка
една програма за разделно събиране на отпадъци, включително отпадъци от
опаковки.
Изборът и въвеждането на система за разделно събиране ще подпомогне
икономиката чрез спестяване на ценни суровини, материали и ресурси и ще
увеличи експлоатационния срок на депата за битови отпадъци.
Въвеждането на устойчива общинска колективна система за разделно
събиране на отпадъци от опаковки, включваща контейнери за разделно събиране с
последващо сортиране по видове материали в сепарираща инсталация, и обезпечена
със специализирана техника за отпадъци и транспортно обслужваща техника е един
процес, който е икономически приемлив и ще доведе до висока ефективност.
Към момента на изготвяне на настоящата програма не се прилагат методи за
разделно събиране на отпадъци. Направени са няколко запитвания към организации
по оползотворяване на отпадъци от опаковки за изграждане на система за разделно
събиране на отпадъци от опаковки на територията на общината, но с отрицателен
отговор, като причините са предимно отдалечеността на населените места и
малкото количество събрани отпадъци.
ІІІ.3. Предварително третиране на отпадъци
Съгласно изискване на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, отпадъците, които
се приемат на депа трябва да бъдат подложени на предварително третиране.
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 Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за
изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, 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;
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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, ако осигурява:
1. Отделяне на необходимите количества оползотворими компоненти, така
че да се изпълнят количествените цели за оползотворяване на масово
разпространени отпадъци (т.е. изпълняват се изискванията за намаляване на обема
на депонираните отпадъци, повишаване на оползотворимостта на добитите
материали и улесняване на по-нататъшното третиране на отпадъците), или
2. Отделяне на опасните отпадъци от общия отпадъчен поток (т.е.
изпълнение на изискването за намаляване на опасните свойства на отпадъците).”
В съответствие с Приложение № 1 на Наредбата за третиране на
биоотпадъците, смесените битови отпадъци не са допустими за производство на
компост и продуктът от инсталациите за механично-биологично третиране /МБТ/
се счита за стабилизирана органична фракция. С наредбата са въведени изисквания
към производството на стабилизираната органична фракция от процеса на MБT,
периодичен контрол на стабилизираната органична фракция посредством
аналитични изпитвания, изисквания за качество на стабилизираната органична
фракция от MБT, а така също са въведени и стойности за максималното количество
стабилизирана органична фракция от МБТ, което може да се използва за
рекултивация на депа и минни разкривки, както и за ландшафтни дейности при
строителството на пътища.
На този етап в Община Кирково не се извършва същинско предварително
третиране на битовите отпадъци преди тяхното крайно обезвреждане /депониране/.
Има започнато строителство на претоварна станция за битови отпадъци, намираща
се в землището на с. Първица, но то е на етап Акт 10 (спиране на строителството).
Няма изградени площадки за разделно събиране, сортиране, съхранение или
опаковане на битови отпадъци.
•

ІІІ.4.Оползотворяване и обезвреждане на отпадъците
ІІІ.4.1.Битови отпадъци
Единственият прилаган за сега метод за обезвреждане на битовите отпадъци
в Община Кирково е депонирането.
През 2002 г. всички общини от област Кърджали и община Ивайловград
(обл.Хасковска) създадоха сдружение с нестопанска цел “За чисти Родопи”, което
се явява бенефициент по проекта изграждане на Регионален център за управление
на отпадъците - Кърджали. Проектът е разделен в 2 Лота – един за закриване на
старите сметища и един за изграждане на РЦУО и седем претоварни станции.
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Работният проект на депото е приет от РИОСВ– Хасково с Решение по ОВОС No 42/2004г. на министъра на околната среда и водите.
През 2006г. бе подписано споразумение между Министерство на околната
среда и водите и осемте общини за реализирането на проекта по ИСПА. Проектът
бе одобрен за финансиране с Финансов меморандум по ИСПА Мярка 2003 BG 16 P
PE 019 на обща стойност 14 547 162 Евро , от които 10 910 372 Евро финансова
помощ от Предприсъединителните фондове на ЕС. През 2009 г . поради
невъзможност проектът да бъде завършен в срока на действие на Програма ИСПА,
финансирането бе прекъснато и съответно спряно изпълнението на проекта. Взето е
решение изпълнението на проекта да продължи, но в редуциран вид със
съфинансиране от държавния бюджет. В съответствие с проекта за изграждане на
РЦУО – Кърджали се предвижда на депото да се изградят шест клетки с обща площ
72 дка. Общата площ на регионалния център ще бъде 400 дка. Депото се предвижда
да функционира минимум 34 години.
Изграждането на Регионаленият център за управление на отпадъците –
Кърджали, е възобновен през 2014г. след 5-годишно замразяване. Това е един от
шестте рискови проекта по ИСПА, заради които ЕК наложи финансови корекции от
11 млн. евро през 2010 г. заради неправомерно сключени договори за строителство,
чрез процедура на пряко договаряне. В средата на май 2014г., кметът на община
Кърджали инж. Хасан Азис и зам.-министърът на МОСВ Чавдар Георгиев
подписаха споразумение за поетапно изграждане и довършване на депото край с.
Вишеград с национално финансиране. Първият етап включва изграждане на клетка
1 и изготвяне на проект за рекултивацията. Предвижда се още изграждане на ограда
на регионалния център, площадкови ВиК и ел.захранване, пречиствателно
съоръжение и всички подобекти за нормално функциониране на депото. Вторият
етап, който ще се реализира през 2015 г., обхваща строително-монтажни работи за
рекултивация на клетка 1 и проектиране и строителство на клетка 2. Вследствие
редуциране стойността на първоначалния проект се изключва изграждането на
инсталации за сортиране и компостиране на отпадъците
Транспортирането на отпадъците до депото се осъществява по изграден път,
който е в лошо състояние. С цел създаване на организирано депониране на
твърдите битови отпадъци, общото тяло на сметището е разделено на клетки.
Депонирането се извършва чрез разстилане, уплътняване на постъпилия отпадък и
изолирането му чрез земна маса. Нередовното запръстяване на депонираните
отпадъци е причина за разпиляването на леките отпадъци в съседните площи.
От 2010 г. битови отпадъци образувани на територията на община Кирково,
се извозват към временна площадката разположена до старото депо на
общ.Кърджали в землището на с.Вишеград, която ще бъде ползвана до
изграждането и пускането в експлоатация на първа клетка на РЦУО-Кърджали.
Изграждането на регионалното депо е предвидено в землището на
с.Вишеград, община Кърджали. На територията на община Кирково ще има
претоварна станция за битови отпадъци – в землището на с.Първица. Започнало е
изграждането й, но обекта засега е спрян.
ІІІ.4.2.Биологично третиране
Приблизително две трети от отпадъците, генерирани в домовете и офисите,
се състоят от „органични” или естествени материали. Тези материали след време се
разграждат „биоразградими” по естествен път. Биоразградимите отпадъци се
39

генерират при селскостопанската дейност в растениевъдството, животновъдството
и от дейността на домакинствата. Имат предимно органичен състав и е необходимо
да се третират в зависимост от условията на генерирането им по подходящ начин.
Често срещани практики в общината е третирането на биоразградимите отпадъци
да се осъществява по следните начини:
използване на кухненски и градински остатъци за храна на животни;
натрупване на смесени купчинки с оборска тор, като после се използват за
подобрител на почвата;
изгаряне на градински отпадъци и листа;
В Националната стратегия за намаляване на количествата депонирани
биоразградими отпадъци са заложени конкретни мерки, които трябва да се
предприемат по отношение на този вид отпадък. Предвид специфичния характер на
отпадъците, образувани на територията на общината и значителното участие на
селскостопанските отпадъци, образувани от домакинствата в определени периоди,
се предприемат действия в две посоки:
- за въвеждане на фамилно компостиране с последващо използване на
компоста в личните стопанства;
- за изграждане на инсталации за компостиране/анаеробно разграждане;
Компостирането на растителните отпадъци в мястото на образуването им е в
синхрон с приетите принципи за управление на отпадъците. В този случай
растителните отпадъци не са отпадък, а изходна суровина за получаване на
компост- средство за подобряване качеството и плодородието на почвата.
Обхващането на все по-голям брой семейства в системи за домашно
компостиране е възможно чрез постоянно информиране на населението за
възможностите за оползотворяване на биоразградимите отпадъци и предоставяне
на контейнери за компостиране на семействата, които желаят да компостират
биоразградимите си отпадъци. За отчитане на ефекта от тази мярка е необходимо
предоставянето на компостери на отделните домакинства да бъде обвързано с
изискване за своевременно представяне на информация от общините за
постигнатите нива на намаление на биоразградимите отпадъци, постъпващи за
депониране.
По проект Пилотно функциониране на общинска интегрирана система за
управление на отпадъците, който е финансиран по Програма за трансгранично
сътрудничество Гърция-България 2007-2013г. са доставени 25 броя компостери от
500 л. за разполагане в паркове и градини и 100 бр. от 300 л. за домашно
компостиране, разположени в населените места на община Кирково.
ІІІ.4.3.Строителни отпадъци
В момента на територията на Община Кирково се извършва строителна
дейност от инвеститорски фирми. Всеки инвеститор е длъжен да събере и извози на
депо образуваните строителни отпадъци. Извозването става със собствен
транспорт, при невъзможност се наема.
В общината няма обособено депо само за строителни отпадъци.
ІІІ.4.4.Производствени отпадъци
Неопасните производствени отпадъци се извозват на сметището от самите
предприятия. Извозване се извършва и от Община Кирково след сключване на
договор за транспортиране на отпадъците с предприятията.
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ІІІ.5.Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с
отпадъци
Територията на Община Кирково е обхваната на 100% от системата за
организирано сметосъбиране и сметоизвозване. През последните години
вследствие на подобряване на услугите по сметосъбиране проблемът с
образуването на нерегламентирани и неорганизирани сметища е донякъде
преодолян. Нововъзникващите замърсявания с отпадъци, които инцидентно се
появяват се почистват своевременно.
ІІІ.6.Администриране на дейностите по управление на отпадъците
ІІІ.6.1. Задължения на общинските администрации във връзка с управление на
отпадъците на тяхна територия
Кметът на общината организира управлението на дейностите по
отпадъците, образувани на нейна територия, съобразно изискванията на Закона за
управление на отпадъците и общинската наредбата по чл. 22 от ЗУО, като
осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от
лица, на които е предоставено право да извършват дейности по тяхното събиране,
транспортиране, оползотворяване или обезвреждане.
Кметът на общината отговаря за:
1. осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци контейнери, кофи и други;
2. събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им;
3. почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване;
4. избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или на други инсталации или
съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждане на битови отпадъци;
5. организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на
строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на
територията на съответната община;
6. разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината
най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и
стъкло;
7. 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;
8. изпълнението на решенията на общото събрание на регионалните
сдружения съдейства за създаване на центрове за повторна употреба, поправка и
подготовка за повторна употреба;
9. организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци за
които не се прилага принципът отговорност на производителя и предаването им за
оползотворяване и/или обезвреждане;
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10. 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;
11. 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 в други населени места;
12. почистването от отпадъци на общинските пътища;
13. осигуряването на информация на обществеността по т. 1 - 12, 14 и 15
чрез интернет страницата на съответната община, както и по друг подходящ начин;
14. поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци
от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната община;
15. предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за
това места и/или създаването на незаконни сметища и организиране на
почистването им.
ІІІ.6.2.Отговорни лица, контролни звена.
В Община Кирково управлението на отпадъците се извършва от Кмет Зам.кмет – местни кметове и кметски наместници, един служител към отдел
„Проекти и европейски програми”, служителите от “БКС”, дейност „Чистота”.
Компетенциите за осъществяване на управление на отпадъците са съгласно
изискванията на нормативната уредба.
В Община Кирково контролната дейност, свързана с налагането на санкции
се извършва от кмета на общината и инспекторите на РИОСВ – Хасково.
Най -важните фактори за подобряване на контрола по управление на
отпадъците в Община Кирково са:
-Увеличаване броя на служителите за контрол поне с 1 брой.
-Осигуряване на автомобил за контролната дейност.
-Провеждане на обучение по изискванията на Закона за управление на отпадъците
за контролната дейност на общините.
-Провеждане на обучение по изискванията за съставяне на констативни протоколи
и наказателни постановления.
ІІІ.6.3.Местна нормативна уредба, имаща отношение към управлението на
отпадъците
В община Кирково съществуват следната наредба приети с решение на ОбС:
Наредба за опазване на чистотата на населените места на територията на община
Кирково.
По тази наредба се следи за движението на отпадъците в населените места и
извън тях.
Във съответствие с новите нормативни изисквания за управление на
отпадъците предстои приемане на нови Наредби, определящи условията и реда за
изхвърлянето,
събирането,
включително
разделното,
транспортирането,
претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни
отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово
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разпространени отпадъци, на своя територия, разработена съгласно изискванията
на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
ІІІ.6.4.Предприети действия за съвместно решаване на проблемите с
отпадъците съвместно с други общини
Във връзка с изпълнение на изискванията на националното ни
законодателство в областта на управление на отпадъците, и за да се минимизира
риска за природата и човешкото здраве, при неправилно и нерегламентирано
депониране на отпадъци, е създадена цялостна система за управление на
отпадъците, генерирани както от промишлеността, така и от бита. Основен елемент
от тази система е изграждането на регионално депо за ТБО в гр.Кърджали
обслужващо общините от територията на област Кърджали и община Ивайловград,
в които общини ще бъдат изградени претоварни станции. Проектът е финансиран
по линия на ИСПА. Реализацията му ще подпомогне изпълнението на изискванията
на ЕС в областта на управлението на отпадъците и е приоритетна стъпка на
българската политика в тази област.
ІІІ.7.Финансиране на дейностите по управление на отпадъците
Възприетият подход за финансиране на дейностите по управление на
отпадъците се основава на принципа „замърсителят плаща”, който се въвежда с
такса „битови отпадъци” за населението, на основание чл.62 и чл.63 от Закона за
местните данъци и такси (ЗМДТ). Общинският съвет определя размера на такса
„битови отпадъци” за дейностите, предвидени със ЗМДТ, въз основа на одобрена
План-сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата,
сметопочистването и сметоизвозването на територията на Общината за
съответната година. Общинският съвет приема наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги, в т.ч. и таксата „битови
отпадъци”.
Прилагането на принципа „замърсителят плаща” изисква възстановяване на
всички разходи за извършваните в момента дейности, както и за бъдещото
въвеждане на нови съоръжения и услуги като включва: събиране, транспорт и
депониране на отпадъците. Цената на депониране на отпадъци трябва да
възстановява разходите за изграждане на депото и да покрива разходите за
експлоатация, мониторинг, закриване и следексплоатационни грижи за площадката
на депото за период не по-кратък от 30 години.
Таксата се заплаща от населението и фирмите за съответните услуги и се
формира на база данъчна оценка на недвижимите имоти, и съответно не отразява
адекватно принципа „Замърсителя плаща”. При вземането на решение за
определяне размера на такса „битови отпадъци” ръководството на Общинска
администрация Кирково и Общински съвет Кирково се съобразяват и със
социалната поносимост на предлаганата услуга.
За физически лица и икономически субекти се използва различен промил
от стойността на имота за определянето на такса битови отпадъци.

43

В таблицата са представени приходи/разходи за сметосъбиране,
депониране и почистване на обществени места през последните четири години –
периода от 2011г. до 2014г.
Година
2011 год.
2012 год.
2013 год.
2014год.

Приходи от такса
битови отпадъци
425 667 лв
468 361 лв
420 535 лв
496 441 лв

Разходи за дейностите
по отпадъци
396 924 лв
453 423 лв
399 120 лв
484 601 лв

За община Кирково приходите от такса смет покриват разходите за
управление на отпадъците през разглеждания период. За да се постигнат обаче
всички изисквания на новоприетото законодателство е необходимо приходите от
ТБО да нарастват, за да покриват оперативните и инвестиционните разходи.
Понастоящем, общината разпределя по план-сметка приходите си от такса
смет в няколко групи разходи за управление на отпадъците. Най-голям дял има
сметосъбирането и сметоизвозването. Друга част от събраните средства се
изразходват за депониране и дейности свързани с поддръжката на съоръженията за
третиране на отпадъците. Трета част се разходват в улично почистване. Отделят се
и средства за покупка на съдове.
Практиката в страната показва, че начинът по който се изчислява таксата
„битови отпадъци” далеч не стимулира населението да участва в системите за
разделно събиране на рециклируеми отпадъци, както и не води до пълно
финансово покритие на нуждите и разходите за управление на битовите отпадъци,
за проектиране, изграждане, експлоатация на системите за организирано събиране
и извозване на битовите отпадъци, поддържането на чистотата в населените места,
проектиране,
изграждане,
експлоатация,
мониторинг,
закриване
и
следексплотационни грижи за депата и други съоръжения за обезвреждане на
битовите отпадъци. Това обуславя значителния финансов ресурс, който е
непосилен за общинските бюджети, не се осигурява от такса „битови отпадъци” и
за изпълнението на част от дейностите по управление на отпадъците общините, в
това число и Община Кирково търси алтернативни решения за финансиране от
други финансови организации – ПУДООС, Оперативни програми, програмата за
развитие на селските райони и др.външни донорски програми.
По силата на националното законодателство, Общинската администрация е
изцяло отговорна за организиране на дейностите по управление на битови
отпадъци и поддържане чистотата на населените места. Финансирането на
услугите и дейностите се осигурява със средства, предвидени в общинския
бюджет, осигурени чрез такса „битови отпадъци”, заплащани от домакинствата и
промишлеността. Организирането на системи за разделно събиране на отпадъците,
оползотворяване и обезвреждане, които са в съответствие с по-високите
изисквания, установени от законодателството, води до повишаване на разходите за
управление на отпадъците и едновременно до намаляване на количеството, което
се депонира. За да бъде постигнато съответствие с тези изисквания се предвижда
проучване и приемане на механизми за определяне на такса „битови отпадъци” в
зависимост от количеството отпадъци въз основа на:
Оптимизиране на размера и разходите на такса „битови отпадъци” и
заделяне на адекватни средства за покриване на разходите за събиране и
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транспортиране на отпадъците; проектиране, изграждане, експлоатация,
мониторинг, закриване и следексплотационни грижи за депата за отпадъци;
прилагане на разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата и масово
разпространени отпадъци; Приемане на икономически стимули и данъчни
облекчения за домакинствата и фирмите, прилагащи компостиране и разделно
събиране на отпадъците.
ІV. SWOT анализ
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 страни” и “слаби страни”. Средата, в
която функционира обектът на стратегически анализ, се диференцира на
“възможности” и “заплахи”.
Силни страни. Силните страни са ресурс, умение или друго преимущество, което
притежава секторът. Силната страна е отличителна компетенция, която дава
сравнително предимство.
Слаби страни. Слабите страни представляват ограниченията или недостигът
на ресурси, умения и способности, които сериозно възпрепятстват развитието на
сектора.
Възможности. Възможностите представляват най-благоприятните елементи на
външната среда. Това са благоприятни външни фактори, от които секторът се
възползва или би могъл да се възползва.
Заплахи. Заплахите са най-неблагоприятните сегменти на външната среда. Те
поставят най-големи бариери пред настоящото или бъдещото (желаното)
състояние.

1. Достижения и силни страни
- Система за организирано сметосъбиране във всички населени места в Община
Кирково;
-Наличие на проект за изграждане на регионално депо за битови отпадъци в
гр.Кърджали и претоварна станция на територията на Община Кирково;
- Разработени са плановe и стратегии, които се фокусират върху бъдещи действия
с цел решаване на съществуващите проблеми в различни сектори на управление на
отпадъците
- Изградени са предпоставки, които позволяват участието на обществеността
при вземане на решения, свързани с управление на отпадъците – процедури по
ОВОС, публични обсъждания на нормативни промени и програми, предоставяне
на информация чрез различни медии и интернет.
-Добра събираемост на такса битови отпадъци
-Наличие на площадки и оператори за предаване на специфични отпадъчни потоци
-пластмаси, стъкло, хартия и картон, ИУМПС, ИУЕЕО, негодни за употреба
батерии и акумулатори, отпадъци от черни и цветни метали
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2. Проблеми и слаби страни
-Временното спиране на проекта за регионалното депо за битови отпадъци и найвече изграждане на претоварната станция;
-Високо ниво на депониране на различните видове отпадъци.
-Липса на организирано сметосъбиране и сметоизвозване на специфични
отпадъчни потоци
-Липса на система за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на
отпадъците от опаковки от домакинствата, търговските и обществените обекти и
промишлеността
-Липса на данни за специфични отпадъчни потоци
-Не се извършва оползотворяване на строителни отпадъци
-Тенденция на нарастване на разходите за управление на битовите отпадъци
-Недостатъчна ангажираност на жителите за разделно събиране на отпадъци и
спазване на изискванията за изхвърляне на отпадъци
-Недостатъчно добро ниво на информационно обезпечаване на процесите,
свързани с вземането на информирани управленски решения и изготвяне на
стратегически документи.
-Липса на целенасочени мерки и стимули, които да допринесат за
предотвратяване образуването на отпадъци.
-Липса на цялостна политика за провеждане на информационни кампании за
информиране на обществеността.
- Недостатъчно изграден административен капацитет за управление на отпадъците
и нисък ефективен контрол в сектора.

3. Възможности
-Добра законодателна рамка
-Финансови източници, вкл. от ЕС за дейности по управление на отпадъците.
-Иновациите са Европейски и национален приоритет, което може да се използва за
намаляване генерирането на отпадъци и по-ефективното им оползотворяване.
-Промяна на обществените нагласи в полза на екологосъобразното и ефективно
управление на отпадъците.
-Разрастване на пазара на суровини от рециклируеми отпадъци както в рамките
на ЕС, така и в региона.

4. Заплахи
-Слаба покупателна способност на домакинствата и трудност на
нискодоходните групи да отделят допълнителни средства за услуги и дейности,
свързани с управление на отпадъците.
-Необходимите публични инвестиции за управление на отпадъците съобразно
нормативните изисквания и достигане на набелязаните цели са значителни.
-Преминаването към нови схеми за определяне на такса битови отпадъци, което
да доведе до значително повишаване на такса битови отпадъци за населението.
-Недостатъчна държавна подкрепа за изпълнение на законовите задължения към
местната власт в сферата на отпадъците
-Ненавременно изграждане на регионалното депо
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V. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Цели
Основната цел на Програмата е:
Предоставяне на устойчиви, икономически достъпни и законосъобразни
услуги по управление на отпадъците на територията на общината в съответствие с
екологичното законодателство, Националната политика по управление на
отпадъците и стратегията за развитие на общината.
Целите на политиката на Община Кирково по отношение на управлението на
дейностите по отпадъците са:
Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез
предотвратяване на образуването на отпадъци;
Цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци
и подобряване на ефективността на системата за сметосъбиране и сметоизвозване
на битови отпадъци;
Цел 3: Повишаване на капацитета свързан с 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;
ОСНОВНИ МЕРКИ И ЗАДАЧИ ЗА ПЕРИОДА НА ДЕЙСТВИЕ НА
ПРОГРАМАТА
Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез
предотвратяване на образуването на отпадъци;
Въвеждане на икономически инструменти за стимулиране предотвратяването
и намаляването на количеството образувани отпадъци.
Предвижда се промяна в механизма за определяне на такса „битови
отпадъци” в зависимост от количеството на образувания отпадък. Дава се
възможност на населението да участва в Проект за фамилно компостиране на
селскостопански отпадъци, образувани в личните стопанства и в системите за
разделно събиране на отпадъците от опаковки и специфични отпадъчни потоци:
батерии и акумулатори, флуоресцентни тръби и др.лампи, съдържащи живак, масла
и нефтопродукти, ИУМПС, гуми. Чрез компостиране се намалява количеството на
образуваните
отпадъци,
особено
осезателно
през
периодите
на
зеленчукопроизводство, а компостът може да се използва от същите домакинства
(оползотворяване при източника).
Предстои разработването на Методика за определяне на такса „битови
отпадъци” въз основа на действително образуваното количество отпадъци.
Вследствие на това, всички, които прилагат компостиране и разделно събиране на
отпадъците ще имат възможност да заплащат в по-малък размер такса „битови
отпадъци”.
Въпреки очевидните предимства на диференцираното облагане с такса
битови отпадъци в зависимост от количеството на образуваните отпадъци тези
схеми са ефективни, когато на гражданите е предоставена възможност за предаване
на образуваните от тях рециклируеми отпадъци в съществуващите в общината
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системи за разделно събиране. В следствие на това би могло да се пристъпи към
диференцирано облагане след сключването на договор с организация по
оползотворяване за въвеждането в общината на система за разделно събиране на
поне един вид масово разпространен отпадък. Преди представянето на общинския
съвет на проект за решение за промяна в начина за определяне на такса битови
отпадъци ще се направи проучване за определяне на най-подходящия за общината
механизъм за диференцирано заплащане и изготвяне на финансов анализ на
схемата.
Въвеждане на система за оползотворяване на растителни отпадъци чрез
биологично третиране.
В Националната стратегия за намаляване на количиствата депоирани
биоразградими отпадъци са заложени конкретни мерки, които трябва да се
предприемат по отношение на този вид отпадък. Предвид специфичния характер на
отпадъците, образувани на територията на Общината и значителното участие на
селскостопански отпадъци, образувани от домакинствата в определени периоди, се
предприемат действия в две посоки: за въвеждане на фамилно компостиране с
последващо използване на компоста в личните стопанства; за изграждане на
площадки на територията на Общината за компостиране на растителните отпадъци
с цел оползотворяването им. При реализация на целите ще се кандидатства пред
ПУДООС и ОПОС.
Цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени
отпадъци и подобряване на ефективността на системата за сметосъбиране и
сметоизвозване на битови отпадъци;
Най-добрия вариант е образуването на отпадъци да бъде предотвратено.
Когато това не е възможно, други добри варианти са повторното използване,
рециклирането и оползотворяването на отпадъците. Доброто управление на
отпадъците може да допринесе много за икономическия растеж и създаването на
работни места. То спестява ценни ресурси, помага за избягване на скъпи дейности
по почистване, както и за предотвратяване на проблеми за околната среда и
здравето. Целта на НПУО и на общинската програма за увеличаване на
количествата рециклирани и оползотворени отпадъци е насочена именно към
превръщането на страната ни в рециклиращо общество.
За постигането на тази цел се предвижда:
Стриктно изпълнение на Общинска наредба за управление на дейностите по
отпадъците.
Приемане на наредба за ефективно обслужване и управление на отпадъците.
Въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на
територията на Общината.
Изграждането на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки чрез
сключване на договор от страна на Общината с Организация по оползотворяването,
която притежава съответната техническа възможност за осигуряване на съдове за
отделните видове отпадъци от опаковки или с ПУДООС.
Разделно събиране на хартиени и картонени отпадъци в общинската
администрация.
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Въвеждането на разделно събиране на хартиени и картонени отпадъци в
общинската администрация ще бъде положителен пример за активиране на тази
дейност на територията на Общината.
Провеждане на информационни кампании за потенциалните възможности и
ползи от оползотворяването и рециклирането на отпадъците.
Кампаниите за повишаване на общественото съзнание и консултациите с
участниците в дейностите по управление на отпадъците ще способстват
намирането на правилни решения при прилагане на Общинската програма.
Настоящата Програма предвижда постепенно разширяване на обхвата на
информацията и развитието й в посока на екологично обучение в детските градини
и училищата, както и привличане на промишлеността при разработването на найдобри екологични практики. Целта на населението да бъде отлично информирано и
ангажирано в процесите на вземане на решенията, заложени в Общинската
програма за управление на отпадъците като особено значение се отделя на начина
за определяне на такса „битови отпадъци” и отчитането на изразходваните
средства. Повишаването на общественото съзнание има за дългосрочна цел да
постигне промяна в поведението на населението чрез осъзнаване на екологичните
рискове, свързани с изчерпване на ресурсите, генерирането и обезвреждането на
отпадъците.
Подобряването на организацията по разделяне, временно съхранение,
събиране и транспортиране на отпадъците и достигане на целите за:
разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на битови биоразградими
отпадъци;
рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от
разрушаване на сгради;
рециклиране и оползотворяване на МРО;
управление на другите потоци отпадъци и намаляване на риска за околната
среда от депата за битови отпадъци;
Обезвреждане на отпадъците в съответствие с екологичните норми
Обезвреждането на отпадъците без риск за човешкото здраве и околната
среда е една от основните цели на настоящата Програма. Европейското и
националното законодателство по управление на отпадъците налага строги
изисквания към изграждането и експлоатацията на съоръженията за обезвреждане
на отпадъците. Обезвреждането на отпадъците следва да бъде разглеждано в
контекста на общата национална политика по управление на отпадъците и опазване
на околната среда за преминаване към регионално управление на отпадъците, като
решение за създаване на ефективна рамка за посрещане изискванията на
европейското и националното законодателство.
Цел 3: Повишаване на капацитета свързан с управление на отпадъците,
което гарантира чиста и безопасна околна среда;
Заложени са следните мерки:
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Постоянно повишаване на квалификацията на служителите, които имат
отговорности по управление на отпадъците, увеличаване на служителите пряко
заети с управление на отпадъците и др..
Методическо обезпечаване на дейностите по управление на отпадъците –
предвидените мерки са насочени към: унифициране на подхода при управлението
на отделните институции; изготвяне на методика за определяне размера на таксата
за битови отпадъци в съответствие с промените в ЗМДТ.
Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане
йерархията на управление на отпадъците;
Взимането на правилни решения и осъществяването на мерките, заложени в
Програмата 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 управлението на отпадъците и организирането на
кампании за повишаване на общественото разбиране и съзнание.
Постигането на целите ще се осъществи чрез изпълнението на следните
мерки:
- Повишаване на информираността и мотивацията на различните социални групи и
на бизнес организациите;
- Провеждането на ежегодни национални кампании за почистване на отпадъците
чрез доброволци;
- Участие в ежегодни конкурси за общини „За чиста околна среда”;
- Провеждане на регулярните информационни кампании съвместно с организациите
по оползотворяване;
- Редовно предоставяне на информация на населението за състоянието на околната
среда;
- Приличане на населението, неправителствени организации и заинтересованата
индустрия в процесите на вземане на решения по въпросите на управление на
отпадъците, включително за начина за определяне на „таксата битови отпадъци” и
отчитането на изразходваните средства;
- Повишаване на общественото съзнание, с цел да се постигне промяна в
поведението на населението, чрез осъзнаване на екологичните рискове, свързани с
изчерпване на ресурсите, образуването и обезвреждането на отпадъците;
- Получаване на обратна връзка за успеха на прилаганите мерки за управление на
отпадъците;
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VІ.Програма за намаляване образуването на отпадъци
Образуването и третирането на отпадъци е свързано с редица рискове за
околната среда вследствие емисиите на метан и инфилтрат от депонирането на
отпадъци, отделянето на тежки метали и диоксини и фурани при изгаряне, както и
поради токсичността на редица опасни отпадъци.
Освен вредата за околната среда, с образуването на отпадъците и тяхното
обезвреждане се губи значително количество природни ресурси.
Последните години бяха маркирани от непрекъснато нарастване на
общественото съзнание за огромните предизвикателства, пред които сме изправени
за избягване на глобална екологична катастрофа.
В този контекст мерките за предотвратяване или минимизиране
образуването на отпадъците и свързаните с тях рискове за околната среда са от
съществено значение за ограничаване изчерпването на първичните ресурси и
климатичните промени.
VІ.1.Концепция и нормативни изисквания
Концепцията за предотвратяване образуването на отпадъци заема централно
място във всички важни нормативни документи за управлението на отпадъцитекакто в Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на
опасни отпадъци и тяхното обезвреждане , така и в рамковата Директива
2008/98/ЕО за отпадъците и директивите за специфичните отпадъчни потоци. В
националното законодателство предотвратяването на отпадъците е регламентирано
в Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и наредбите за масово
разпространените отпадъци.
Дефиницията за „предотвратяване” съгласно чл. 3, ал. 3 от рамковата
директива за отпадъците съдържа основните аспекти на действията за
предотвратяване образуването на отпадъци и намаляване на количеството и
опасностите свързани с отпадъците, а също така определя и периода от жизнения
цикъл, в който се прилагат мерките за предотвратяване. В съответствие с
дефиницията „предотвратяване означава мерките, взети преди веществото,
материалът или продуктът да стане отпадък, с което се намалява:
а) количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на
продуктите или удължаването на жизнения им цикъл;
б) вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и
човешкото здраве, или
в) съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите”
Както се вижда от определението предотвратяването може да бъде
разделено на два главни аспекта – намаляване на количеството и намаляване на
вредното въздействие. Директивата нe дава приоритет на някой от тези два
аспекта, като дори вследствие на употребата на съюза „или” (вместо „и”) показва,
че е достатъчно да бъде изпълнена една от трите подточки за да се счете, че са
предприети мерки за предотвратяване на отпадъците.
Също така, директивата все още не регламентира до каква степен трябва да
са изпълнени дейностите за намаляване на количеството и опасността на
отпадъците за да се приеме, че са спазени изискванията за предотвратяване. Не са
въведени задължителни индикатори за измерване и отчитане степента на прилагане
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на мерките за предотвратяване. Това означава, че концепцията е в процес на
разработка и усъвършенстване.
Повторната употреба се счита за форма на предотвратяване тъй като се
съдържа в т. а) на дефиницията за предотвратяване – „включително чрез
повторната употреба на продуктите или удължаването на жизнения им цикъл”.
Самостоятелно повторната употреба е дефинирана като „всяка дейност,
посредством, която продуктите или компонентите, които не са отпадъци, се
използват отново за целта, за която са били предназначени”.
За повторна употреба могат да се считат следните дейности:
•директна употреба – или от някой друг или по различен начин;
•обновяване: напр. почистване, подобряване на външния вид, поддръжка в
изправност и др.;
•поправяне: отстраняване на неизправности;
• използване като източник на резервни части;
• реставриране: този процес може да включва пълно разглобяване на
продукта и подмяна на основни части, като реставрираният продукт може да е със
същите или дори по-добри качества.
Повторната употреба не само отлага момента в който продукта се превръща
в отпадък, но също вследствие многократната употреба на продукта се намалява
количеството на отпадъците което би се образувало от еквивалентни продукти за
еднократна употреба.
В рамковата директива е въведено и понятието „подготовка за повторна
употреба”, което има същия смисъл като повторната употреба, но се отнася не за
дейности с продукти, а с отпадъци. Подготовката за повторна употреба не се счита
за предотвратяване тъй като отпадъците вече са образувани. Тъй като
определението за „отпадък” е широкообхватно, практически не може да се направи
ясно разграничение между „продукт” и „отпадък” и съответно между „повторна
употреба” (която е вид предотвратяване) и „подготовка за повторна употреба”
(операция по оползотворяване). Очаква се допълнителна яснота по въпроса да се
внесе с приемането на критериите за край на отпадъка, които следва да се
разработят в съответствие с чл. 6 от рамковата директива.
Въпреки, че не се считат за предотвратяване, подготовката за повторна
употреба и рециклирането на отпадъци водят до предотвратяване образуването на
отпадъци тъй като спестяват добива на първични природни суровини и свързаното
с това образуване на отпадъци от добивната промишленост.
Концепцията за предотвратяване на отпадъците трябва да бъде прилагана по
време на всички етапи от материалния цикъл – от добива на суровината,
производството на продукта, дистрибуцията, потреблението и превръщането му в
отпадък. Предотвратяването следва да се прилага и преди стартирането на
материалния цикъл – по време на проектирането на продукта, избор на начин за
опаковане, изготвянето на стратегията за реализацията му, вземането на решения за
маркетинговото му позициониране и др. Мерките за предотвратяване предприети
през по-ранните етапи са по-ефективни.
VІ.2.Мерки за предотвратяване на отпадъците
В Приложение IV на рамковата директива са изброени възможните мерки за
предотвратяване на отпадъците - мерки, които могат да засегнат рамковите
условия, свързани с образуването на отпадъци, мерки, които могат да засегнат
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фазата на проектиране и производство и разпространение, мерки, които могат да
засегнат фазата на потребление и употреба. За успешното прилагане на стратегия
за предотвратяване на отпадъците е необходимо да се приложи комбинация от
нормативни, икономически, технически и комуникационни механизми. Мерките
следва да обхващат всички етапи от жизнения цикъл - проектиране, добив на
суровини, производство, разпространение, употреба, образуване на отпадъка и края
на отпадъка.
Мерките за предотвратяване на отпадъците трябва да са подбрани така, че
да се гарантира максимална ефективност на въздействието върху конкретния
отпадъчен поток или етап от жизнения цикъл, към които са насочени.
1.Повишаване на общественото съзнание и обучение
Целта на тази мярка е да повиши информираността за опасностите за
околната среда и човешкото здраве свързани с отпадъците вследствие, на което да
убеди:
 потребителите да купуват продукти, след употребата, на които се
образуват по-малко отпадъци и оказват по-малко вредно върху
околната среда;
 производителите да произвеждат продукти, след употребата, на които
се образуват по-малко отпадъци и оказват по-малко вредно върху
околната среда;
 проектантите да проектират продукти, след употребата, на които се
образуват по-малко отпадъци и оказват по-малко вредно върху
околната среда;
В условията на пазарна икономика търсенето на екологосъобразни продукти
може да бъде повишено чрез въздействие върху нагласите на потребителя. В
съвременното информационно общество разясняването на вредните въздействие на
отпадъците върху околната среда е силен подтик за насочване на потребителите
например към продукти с по-малко опаковки или с опаковки създаващи по-малко
рискове за околната среда, което от своя страна ще насърчи проектирането и
производството на екологосъобразни продукти, от които се образуват по-малко
отпадъци, продукти с ограничено съдържание на опасни вещества, продукти
подходящи за многократна употреба, намаляване на опаковките и т.н.
Тъй като в редица случаи предотвратяването на отпадъците не съвпада и
противоречи на икономическите интереси на производителите и потребителите на
продукти политиката на убеждаване е недостатъчна и трябва да бъде съчетана със
задължаващи нормативни изисквания, стандарти и икономически инструменти.
2.Екологосъобразно проектиране
Целта на екологосъобразното проектиране е още по време на оформянето на
замисъла на продукта да се осигури, че той ще оказва минимално въздействие
върху околната среда през целия си жизнен цикъл в т.ч. да се ограничи
количеството на използваните природни суровини и превръщането им в отпадък.
Тази мярка може да включва например дейности по:
 минимизиране използването на суровини чрез намаляване или
пълно изключване влагането на материали в производството на
даден продукт – замяна на хартиените носители на данни с
електронни, намаляване размера на продукта и др.
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 минимизиране образуването на отпадъци по време на
производството;
o проектиране с цел оптимизация на производството
o повишаване осведомеността относно неефективното
използването на повече суровини и свързаното с това
повишаване на производствените разходи
o намаляване образуването на отпадъци от опаковки при
доставянето на компоненти;
 минимизиране образуването на отпадъци по време на
разпространението:
o проектиране с цел оптимизация на опаковането на
продукта;
o проектиране на опаковката с цел многократната и
употреба;
 минимизиране образуването на отпадъци по време на употребата
o подобряване на трайността на продукта и неговата
износоустойчивост;
o проектиране с цел предотвратяване на бързото превръщане
на продукта в отпадък, минимизиране на необходимите за
употребата му консумативи и минимизиране на нуждата от
поддръжка и ремонт;
 включване на отпадъците, чието образуване не може да бъде
предотвратено обратно в материалния цикъл:
o проектиране на продукта с цел увеличаване на
възможностите за включване на отпадъците, чието
образуване не може да бъде предотвратено обратно в
материалния цикъл;
o проектиране на продукта с цел намаляване количеството
на влаганите опасни вещества и замяната им с неопасни;
o проектиране с цел улесняване на ремонтирането,
разкомплектоването и подмяна на части на продукта;
o проектиране с цел улесняване на рециклирането;
o проектиране с цел улесняване на повторната употреба.
3.Разширена отговорност на производителя
Разширената отговорност на производителя е подход на политиката по
околна среда според, който отговорността на производителя за продукта е
удължена за да обхваща употребата и етапа след употребата в т.ч. отговорността за
управлението на отпадъците, образувани след употребата на продукта. Разходите
за управлението им се начисляват в цените на крайните продукти, поради което за
да останат конкурентни, производителите се стремят да ги намалят чрез
произвеждане на продукти, които могат да се употребяват многократно или след
употребата, на които се образуват по-малко отпадъци. Следователно въвеждането
на отговорност за финансиране на управлението на отпадъците принуждава
производителите да проектират продуктите си по екологосъобразен начин.
Разширената отговорност на производителя се реализира чрез:
 нормативни задължения (наредбите за масово разпространените
отпадъци) или чрез доброволни споразумения между отговорния
бизнес и администрацията в т.ч.:
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o задължения за приемане на отпадъците, образувани след
употреба на продуктите, обратно в местата за продажба на
продуктите на крайните потребители;
o създаването
на
обединения
на
производителите
(организации по оползотворяване) или индивидуално от
отделните производители;
o въвеждане на стандарти за продуктите
o въвеждане на цели за събиране и оползотворяване на
отпадъци, образувани след употреба на продуктите –
каквито са въведени в наредбите за масово
разпространените отпадъци;
 икономически инструменти:
o повишаване на таксите за депониране – каквито са
отчисленията въведени с Раздел IV "а" от ЗУО и по
конкретно отчисленията по чл. 64 от ЗУО;
o депозитни системи
o субсидиране на предприятия, които са предприели мерки
за предотвратяване и/или налагане на допълнителни
такси/данъци на предприятия, чиито продукти не са
екологосъобразни- каквато е продуктовата такса,
заплащана от производители/ вносители, които не
членуват в организация по оползотворяване или не
изпълняват задълженията си индивидуално;
 комуникационни инструменти:
o маркиране/ етикетиране – маркировките за съдържание на
вредни вещества, съгласно наредбите за масово
разпространените отпадъци, както и екомаркировките,
поставяни на екологосъобразни продукти в съответствие с
изискванията на ЗООС;
o информация до потребителите за възможностите за
предаване на отпадъците от продуктите, осигурени от
производителите;
o информация предоставена от производителите на
преработвателите на отпадъци относно вложените
материали, съдържанието на опасни вещества и
възможностите за демонтиране/ разделяне по материали –
задължения за предоставяне на такава информация са
въведени с наредбите за масово разпространените
отпадъци, което позволява на преработвателите да
подобрят качествата рециклираните материали и да
предотвратят попадането на опасни вещества в рециклата.
4.„Зелени” обществени поръчки
Един от най-важните инструменти на администрацията е провеждането на
т.нар. „зелени обществени поръчки”, при които водещите критерии за избор на
изпълнители на услуги или закупуване на продукти с обществени средства е
прилагането на принципа за предотвратяване на отпадъците. Примери за това са
закупуването на продукти за многократна употреба, продукти втора употреба,
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залагане в техническите спецификации на възможности за ремонт, поправка,
подмяна на части и компоненти и др.
Зелените обществени поръчки освен, че имат директни ползи за околната
среда, подпомагат развитието на пазара на екологосъобразни продукти и услуги,
допринасят за преодоляване на предразсъдъците относно използването на
рециклирани продукти, продукти втора употреба и служат като добър пример за
частния сектор.
5.Маркиране на продуктите и схеми за екомаркировка
Целта на този инструмент е да насочва потребителите към покупката на
екологосъобразни продукти чрез поставяне на информационен етикет указващ
например съдържанието на опасни вещества или друга информация, показваща
въздействието върху околната среда или чрез поставяне на знак (екомаркировка)
удостоверяващ, че при проектирането и производството на продукта са взети
всички възможни мерки за предотвратяване вредното му въздействие върху
околната среда в т.ч. за предотвратяването на отпадъците. Това е комуникационен
инструмент и цели въздействие върху нагласата на потребителите.
6.Използване на маркетинг инструментариума
потреблението на екологосъобразни продукти

за

насърчаване

В съвременното общество търсенето на екологосъобразни продукти
непрекъснато се увеличава, вследствие включването в образователните програми и
все по-широкото разпространение в масмедиите на информация за проблемите по
опазването на околната среда, поради което предприемането на мерки за
популяризиране на продуктите, които могат да се употребяват многократно, чиято
употреба е свързана с образуването на по-малко отпадъци или вреди за околната
среда може значително да подобри възможността за пласиране на продукцията.
Мерките за публичност и реклама следва да бъдат провеждани не само от
производителите и дистрибуторите на продукта, но да се подкрепят също от
компетентните органи потребителски и други неправителствени организации.
Препоръчително е предприемането на общи действия като напр. съгласуването на
етични кодекси от маркетинговите отдели на отговорния бизнес относно мерките
за въздействие върху нагласите на потребителите с цел насърчаване търсенето на
екологосъобразни продукти.
7.Положителни/ отрицателни финансови стимули
С прилагането на икономически инструменти може да се постигне
значително съкращаване употребата на първични природни ресурси, намаляване на
образуваните отпадъци и свързаните с това рискове за околната среда. Те трябва да
се използват по начин, който изключва засягане на свободната конкуренция. В
съответствие с политиката на Европейския съюз следва да са насочени към
осигуряване поемането на разходите по управление на отпадъците от причинителя
им или производителя на продукта, след употребата на който се образуват.
В държавите от Европейския съюз се прилагат следните инструменти:
 данъци и такси върху природните суровини – полезни изкопаеми,
строителни материали, дървесина и др.
 данъци и такси върху продукти:

56

o масово разпространени отпадъци, образувани след
употребата на батерии, електрическо и електронно
оборудване, МПС, опаковки, масла, гуми;
o найлонови торбички, пластмасови прибори и др. продукти
за еднократна употреба;
o диференцирани (намалени) такси върху продукти
пригодени за повторна употреба или продукти с
екомаркировка;
 такси върху отпадъци:
o такса за депониране или изгаряне- целящи да повишат
цената за депониране/ изгаряне, които са с най-ниските
приоритети в йерархията за управление на отпадъците,
което принуждава задължените лица да предприемат
мерки за предотвратяване, рециклиране и оползотворяване
на отпадъци;
o определяне размера на таксата в зависимост от
количеството на образуваните отпадъци;
 стимули за производство на екологосъобразни продукти:
o данъчни приспадания - с цел защита на конкуренцията се
прилагат само за иновации, научни изследвания, а в някои
случай за инвестиции в опазване на околната среда;
o намаляване на амортизационния срок на инвестициите в
опазване на околната среда;
o субсидии (в т.ч. безвъзмездни) за финансиране на проекти
за предотвратяване на отпадъците;
o субсидиране на консултантски услуги;
 други:
o данъчни облекчения – за центрове за поправка и повторна
употреба;
o депозитни системи – с цел увеличаване на многократната
употреба- при връщане на използвания продукт депозита
се възстановява.
8.Цели за предотвратяване
С въвеждането в нормативната уредба на цели за предотвратяване се цели
постигането на по-голямо намаляване на количествата на образуваните отпадъци и
свързаните с това рискове за околната среда в сравнение с текущите нива.
Целите за предотвратяване могат да бъдат поставени върху количеството на
образуваните отпадъци, концентрациите на замърсителите в отпадъците (т.е.
определяне на вредното въздействие на отпадъците) или чрез следене на
специфичен индикатор характеризиращ общия успех от прилаганите мерки.
Рамковата директива за отпадъците поставя цел до края на 2014г. да бъдат
определени цели за 2020 г. за предотвратяване и за прекъсване на връзката между
икономическия растеж и екологичните въздействия, свързани с образуването на
отпадъците.
Понастоящем с нарастването на БВП се увеличава и количеството на
отпадъците, като целта е степента на тази взаимозависимост да бъде:
o намалена – когато след прилагане на мерките за
предотвратяване количеството на отпадъците продължава
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да нараства, но с по-малко в сравнение с нарастването на
БВП, което се означава като относителна независимост
(relative decoupling) или
o преустановена – когато с нарастването на БВП,
количеството на отпадъците остава същото или намалява,
което се означава като абсолютна независимост (absolute
decoupling).
фиксиране на количество отпадъци, което не трябва да бъде
надвишавано;
фиксиране на процент спрямо количеството отпадъци образувани
през година избрана за референтна, който не трябва да бъде
надвишаван;
установяване на процент/проценти за намаляване на
количеството спрямо предходната година;
достигане на зададено ниво на безопасност на продукта или
състав на продукта;
достигане на определена степен на прилагане на даден
инструмент за предотвратяване на отпадъците – напр. дял от
потребителите, ползващи пазарски торби за повторна употреба;

9.Продуктови стандарти
С прилагането на продуктови стандарти се цели да се осигури, че
продуктите са проектирани и произведени така че да се гарантира пригодността им
за постигане изискванията за предотвратяване като:
 забрани и ограничения за влагане на опасни вещества – напр.
въведените в наредбите за масово разпространените отпадъци,
REACH и др.;
 изисквания за улесняване на разглобяването, подмяната на
резервни части и поправката им, възможност за многократна
употреба, и др. въведени със специфичните наредби за ИУЕЕО,
ИУМПС, НУБА и др.;
 изисквания за минимизиране на обема/ теглото – напр.
съществените изисквания към опаковките;
 изискванията за качеството на продукта – напр. критериите за
край на отпадъка;
 гаранционен срок – осигуряващи трайността на продукта и
възможностите за ремонт и подмяна на резервни части;
 изисквания за маркировка на продукта - CE маркировка,
екомаркировка и др.
10.Повторна употреба
Повторната (многократната) употреба предотвратява превръщането на
материала в отпадък. По-такъв начин се редуцира количеството на продуктите
навлизащи в етапа на управление на отпадъците от жизнения цикъл на продукта.
Както беше посочено за повторна употреба могат да се считат следните
дейности:
 директна употреба – напр. повторно пълнене на опаковки,
презареждане на батерии, дрехи втора употреба и др.;
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 обновяване: напр. почистване, подобряване на външния вид,
поддръжка в изправност и др.;
 поправяне: отстраняване на неизправности напр. на електрически
или електронни уреди;
 използване като източник на резервни части;
 реставриране: този процес може да включва пълно разглобяване
на продукта и подмяна на основни части, като реставрираният
продукт може да е със същите или дори с по-добри качества.
Повторната употреба допринася за намаляване на количеството на
образуваните отпадъци в етапа на производство, етапа на разпространение и етапа
на потребление от жизнения цикъл на продукта:
 етап на производство – вследствие употребата на резервни части
от излязло от употреба оборудване;
 етапа на разпространение – вследствие повторно пълнене на
опаковки;
 етапа на потребление – вследствие продажбата на продукти втора
употреба.
11.Технологични стандарти
Чрез прилагането на технологични стандарти се цели да се повиши
ефективността на добива на суровини и производството на продукти с цел
намаляване използването на природни ресурси.
Технологичните стандарти се прилагат главно заради нормативни
изисквания, но могат да се използват и вследствие на доброволни споразумения
или като маркетингов инструмент. Към тях могат да се причислят и изискванията
за прилагане на най-добри налични техники. Съществуват повече от 30 BREF
документи за прилагане на най-добри налични техники в различни сектори –
текстилна индустрия, нефтопреработване, химическа индустрия, хартиено
производство, металургия и др. Прилагането на най-добри налични техники е
свързано с предотвратяване на образуването на отпадъци и свързаните с това
рискове за околната среда в етапите на добив и производство от жизнения цикъл на
продукта.
VІ.3.Предотвратяване на битовите отпадъци
В съответствие с изискванията на националното законодателство
управлението на битовите отпадъци е пряка отговорност на общината, на чиято
територия те се образуват. Политиката на Община Кирково по управление на
битовите отпадъци следва да се ръководи от йерархията за управление на
отпадъците с първи приоритет предотвратяването на отпадъците, последвано от
повторна употреба и рециклиране, оползотворяване (по-специално енергийно) и на
последно място депониране.
VІ.3.1.Създаване на необходимите условия за предотвратяване при източника
на образуване
Община Кирково планира провеждането, както на мерки за създаване на
подходяща среда за предотвратяване на отпадъците така и специфични мерки
насочени към конкретни видове отпадъци.
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 Повишаване на общественото съзнание
Успехът на политиката за предотвратяване на отпадъците зависи в найголяма степен от привличането на възможно най-широк кръг от заинтересованите
лица. На първо място трябва да се повиши тяхната осведоменост за ползите от
мерките за предотвратяване, рисковете за околната среда свързани с отпадъците,
както и начините за реализацията на предвидените мерки и ролята на отделните
участници. При избора на стратегия за повишаване на общественото съзнание
следва да се отчете, че посланията за предотвратяването и отговорното
потребление са една сложна тема, която противоречи на посланията на рекламните
на продуктите, които продават мечти и защитават концепцията за потребление,
фокусирани върху удоволствието и съществуването без грижи. За разлика от тях
кампаниите за устойчиво потребление правят до известна степен обратното, чрез
връщане на нашето внимание към социалните или екологични последици от
нашите избори. Освен това промяната в поведението на потребителите няма
незабавен ефект и отнемат време. Посланията трябва да се повтарят редовно, за да
се поддържа техния ефект.
 Набиране на данни
За определяне успеха на кампаниите за повишаване на осведомеността и
другите мерки за предотвратяване трябва да се измерят техните ефекти върху
промяната на нагласите и поведението на потребителите. Измерванията са
възможни в определени целеви групи, както и на малки проби от населението.
Докато промените в нагласите и поведението на потребителите могат да се
определят чрез статистически проучвания, то количеството на генерираните
отпадъци свързан с различните целеви аудитории е трудно да бъде определено. Ето
защо за да се измери въздействието на кампаниите и другите мерки за
предотвратяване на отпадъците е необходимо да се правят изследвания за
количеството и състава на отпадъците за даден район или за общината като цяло.
 Ангажиране на лицата, за които се прилага
принципът „отговорност на производителят”
Община Кирково желае да сключени договори с организации по
оползотворяване на отпадъци от опаковки, електрическо и електронно оборудване,
батерии и акумулатори, моторни превозни средства, които съгласно съответните
наредби за масово разпространени отпадъци имат задължения да предприемат
мерки за увеличаване на повторната употреба, предотвратяване образуването на
отпадъци и свързаните с тях рискове за околната среда.
Планирани мерки
1. Извършване на периодични информационни кампании за
предотвратяването на битови отпадъци, ориентирани най-вече към:
• намаляване на образуваните отпадъци
• устойчиво потребление
• участие в разделното събиране (разделяне при източника).
2. Община Кирково ще си сътрудничи, с други общини и региони в:
• изграждането на партньорства за повишаване на общественото съзнание
или за провеждане на съвместни мероприятия за предотвратяване на отпадъците;
• участие в съвместни проекти.
3. Община Кирково ще извършва анализ на състава на битовите отпадъци и
на други главни източници на отпадъци (институции и офиси) на регулярна основа,
60

като осигурява приемственост в методологиите. Тези анализи трябва да дадат
възможност генерирането на отпадъци да бъде проследено с течение на времето.
VІ.3.2.Хранителни отпадъци
Вследствие на биоразградимостта си хранителните отпадъци оказват силно
въздействие върху околната среда тъй като в процеса на биологично разграждане
условията на депата за отпадъци отделят топлина, биогаз и замърсители в
инфилтрата. За успешното реализиране на мерките за предотвратяване е
необходимо да бъдат привлечени производителите и търговците, като за целта на
първо място трябва да се повиши осведомеността им и да се насърчи готовността
им да участват в провеждането на информационна кампания.
Планирани мерки:
4. Община Кирково ще организира обсъждане с производителите и
търговците на храни за повишаване на осведомеността им и насърчаване
готовността им да участват в провеждането на информационна кампания.
VІ.3.3.Отпадъци от хартия и картон
Голяма част от отпадъците от хартия и картон представляват рекламни
материали, разпространявани в пощенските кутии. За разлика от други хартиени
отпадъци (като вестниците и списанията например) към този отпадъчен поток
могат да се предприемат мерки за предотвратяване на образуването. Офис хартията
и отпадъците от опаковки са разгледани в отделни раздели.
За намаляване на количествата отпадъчна хартия образувани от
разпространението на рекламни материали (в т.ч. и безплатните вестници ) в
редица европейски държави съществува практика за поставяне на стикери "против
нежелана поща" на разположение на всеки, който желае да участва. Съществуват и
споразумения между пощенските служби и местните власти за зачитане отказа на
домакинствата поставили стикер на пощенските кутии от получаване на рекламни
материали. От друга страна, растящото място на информационните и
комуникационни технологии (ИКТ) в дома отваря пътя за нови подходи,
позволяващи "всички хартии" да бъдат избегнати, като се даде приоритет на
електронните носители, независимо дали става дума за телефонни указатели или за
друга информация предоставена на печатно издание.
Планирани мерки:
5. Община Кирково ще предприеме действия за включване в
комуникационната кампания на дейности за борба с разхищаването на хартия като
цяло.
VІ.3.4.Зелени отпадъци и домашно компостиране
Във всички населени места на Община Кирково сградите са на един или два
етажа и разполагат с градина. Градинските отпадъци представляват голяма част от
количеството на битовите отпадъци.
Поради тази причина Община Кирково подкрепя децентрализираното
компостиране, което позволява жителите сами да управляват своите органични
отпадъци, подходящи за компостиране (зелени и някои хранителни отпадъци).
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Децентрализираното компостиране може да бъде разпространено пошироко чрез допълнителни мерки за повишаване на осведомеността. Община
Кирково ще инициира организирането на практически демонстрации с цел
обучаване на нови участници и разпространение на опита на вече обучените лица.
Планирани мерки:
6. Община Кирково ще предприеме мерки за разпространение на опита в
домашното компостиране сред населението чрез обучение, комуникационни
инструменти, дни на отворени врати и др.
VІ.3.5.Прекомерна консумация
Рекламата продава мечти и създава желания, които водят до потребление.
Цените на някои продукти – по-специално на нови технологии - продължават да
намаляват, което води до образуване на отпадъци от уреди или приспособления,
които се използват веднъж или два пъти и бързо се изхвърлят или натрупват в
мазета и тавани.
Ефектите на модата и ценовата конкуренция също карат производителите да
разработват продукти, които имат кратка продължителност на живота или е трудно
да се поправят. Търговските практики насърчават случайното потребление: за да
запазят намалена цената на новите уреди, някои производители прехвърлят техните
маржове на печалбата от продукта върху консумативите. Така напр. принтерите
стават по-евтини, въпреки че покупната цена на техните касети е прекомерно
висока.
Община Кирково възнамерява да предприеме мерки за увеличаване на
възможностите за повторна употреба на продуктите чрез популяризиране на тази
дейност и насърчаване на фирмите извършващи поправка и продажба на стоки
втора употреба.
Планирани мерки:
7. Община Кирково ще събира статистическа информация и ще разработи
кампании за повишаване на осведомеността по отношение на вредните въздействия
на потребителските стоки като се наблегне на утвърдените концепции за сивата
енергия, въглеродния баланс, както и на екологичния отпечатък.
8. Община Кирково ще организира обсъждане с потребителски организации
и отговорния бизнес за мястото на рекламата в нашето общество, заостряне
вниманието за негативните характеристики на потребителското общество и
ненужните покупки, насърчаване на повторната употреба. Ще бъдат
идентифицирани продукти чиято употреба е най-ненужна и ще се поставят цели за
ограничаване на консумацията им.
VІ.3.6.Насърчаване на устойчивото потребление
На съвременните потребители се налага да правят все повече и по-сложни
избори при задоволяване на дадена потребност. През 1960 г., типичните магазини
за хранителни стоки, предлагаха 2000 различни продукта. Днес супермаркетите
предлагат над 15 000. В същото време да избере продукт на купувача отнема не
повече от няколко секунди средно. При това в общото количество на
информацията, налична върху етикета, информацията за въздействието върху
околната среда е много рядка.
За провеждането на успешна политиката на устойчиво потребление от
съществено значение е да е възможно да се повлияе на потребителя в момента на
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избор. Начинът на взимане на решения от потребителите трябва да бъде променен
и в същото време предлаганите екологосъобразни алтернативи трябва да бъдат
предоставени адекватно. Потребителите трябва да разполагат с необходимата
информация и всякакви пречки - финансови или други, които биха могли да
застрашат този избор трябва да бъдат отстранени.
Повишаването на информираността и развитието на екологичното
етикетиране на продукти следва да бъде придружено със заостряне на вниманието
към по-вредните продукти, както и да се предприемат необходимите мерки
(законодателни икономически) за елиминиране на всички механизми, които правят
цената на продуктите вредни за околната среда по евтини от екологосъобразните
алтернативи.
Планирани мерки:
9. Община Кирково ще провежда кампания за насърчаване потреблението
на екологосъобразни продукти включително наблюдение, образование,
насърчаване нагласите за устойчиво развитие като контра мярка на рекламата на
консуматорския начин на живот и модните явления.
VІ.3.7.Повторна употреба
Истински, но малко известен потенциал за повторна употреба са отпадъците
от типа "едрогабаритни". Поради обема си тези отпадъци не могат да се събират,
чрез системата за сметосъбиране и сметоизвозване. Оставените до съдовете за
събиране отпадъци се извозват до инсталации за раздробяване и сепариране на
едрогабаритните отпадъци и единствено остатъците се депонират. Понастоящем не
се предлагат услуги за събиране от врата до врата и не са изградени пунктове за
приемане на едрогабаритни отпадъци. Не съществуват и работилници за ремонт и
продажба организирани, финансирани или подпомагани по друг начин от Община
Кирково.
Количеството на масово разпространените отпадъци (напр. електрическото
и електронно оборудване) обратно приети в магазините и количествата, които се
събират чрез други схеми от организациите по оползотворяване не са известни с
точност. Не е известно също количеството на уредите, части и компоненти от тях
реализирани от организациите по оползотворяване чрез повторна употреба.
В тази сфера редица частни дружества извършват дейност на търговска
основа, като фирми за ремонт и поправки, търговци на стоки втора употреба (в т.ч.
и от внос), някои благотворителни организации. Покупко-продажби на стоки втора
употреба се извършват и от отделни лица най вече за електронни уреди, мебели и
др. С появата на онлайн търговията, продажбата на стоки втора ръка се развива
бързо.
Планирани мерки
10. Община Кирково ще установи контакти и развива партньорство с
всички, които участват в повторната употреба и ще насърчи инициативите в тази
област. В тази връзка Община Кирково ще търси партньорство с Агенцията по
заетостта за иницииране на кампания за представяне на предложения за
подпомагане на стартирането на нови инициативи и насърчаване на създаване на
работни места в този сектор.
11. За да насърчи повторната употреба на едрогабаритни отпадъци, Община
Кирково ще промени практиката за събирането на едрогабаритни отпадъци чрез
стартиране на общинска система за събирането на вещи с потенциал за повторна
употреба от домовете, за да се избегне, където е практически възможно,
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увреждането на стоките с потенциал за многократна употреба и предаването им на
съществуващи ремонтни работилници.
VІ.3.8.Прекомерно опаковане
В националното законодателство е въведена екологична такса за продажба
на найлонови торбички за еднократна употреба.
След въвеждане на ограничението постигнатите резултати в големите
търговски обекти са видими и не се налага да се вземат допълнителни мерки на
това ниво. От друга страна, ефектите от таксата върху дребните търговци е трудно
да се оценят, но може да се направи извода, че има бавен напредък в замяната на
найлоновите торбички с пазарски чанти за многократна употреба. Необходимо е да
се направят по задълбочени проучвания за постигнатия ефект и да продължат
дейностите за популяризиране ползването на торбичките за многократна употреба.
Въпреки постигнатите успехите в ограничаването употребата на
найлоновите торбички все още може да се направи много по отношение на
проблема със свръх-опаковането. Освен за защита при транспортиране на своите
продукти, редица производители опаковат стоките си прекомерно, което има
съществена роля в продуктовия маркетинг. Трябва да бъдат положени усилия за
преодоляване на това негативно явление.
Планирани действия:
12. Община Кирково ще оцени резултатите от борбата с торбичките за
еднократна употреба в малките търговски обекти и ще направи оценка на
възможностите за по-нататъшно намаляване или дори преустановяване,
разпространението на торбички за еднократна употреба на това ниво.
VІ.4.Предотвратяване на образуването на отпадъци, приравнени на битовите

отпадъци
VІ.4.1.Предотвратяване при източника на образуване и насърчаване на
устойчивата консумация
I.2.1.1 Офиси
Възможностите за намаляване образуването на хартия в офисите имат
значителен потенциал. Проучвания проведени в държави от Европейския съюз
показват, чрез образование и обучение на персонала за правилното използване на
новите технологии може да се постигнат съществени резултати. Друг един поток
отпадъци от офисите, който често се пренебрегва и подценява са хранителните
отпадъци. Анализите на състава показват, че хранителните отпадъци са основен
компонент на отпадъците от закусвалните. Средно почти 300 грама отпадъци на
хранене са генерирани от сервираната храна, повечето от които са хранителни
отпадъци. На европейско ниво все още възможностите за предотвратяване на
хранителни отпадъци от офисите са в процес на проучване и набелязване на мерки.
Планирани мерки:
13. Община Кирково ще предприеме мерки, целящи да гарантират
спестяването на хартия в офисите. Тези дейности ще са насочени най-вече към
повишаване на информираността за правилното използване на новите технологии и
потенциала, който те предлагат за намаляване на потреблението на хартия,
природните ресурси и енергията.
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I.2.1.2 Учебни заведения
Образуваните отпадъци от училищата са малки в сравнение с тези от други
сектори, но те са от особена важност за целите на повишаването на общественото
съзнание за рисковете за околната среда.
Потоци с висок приоритет са хартията, разхищаването на храна (в контекста
на правилното хранене) и опаковките.
Понастоящем образователната програма застъпва в известна степен темата
за околната среда, но може да се положат допълнителни усилия за да се направи
обучението, дейностите и учебните помагала достъпни за учители и ученици.
Въпросът за управлението на отпадъците е включен в рамките на общите въпроси
и по този начин специфичните проблеми по „предотвратяване образуването на
отпадъци” не са застъпени в средните и висши училища. Целта на е да се отиде
отвъд придобиването на знания, мотивирайки учениците да приемат поведение за
опазване на околната среда. Необходимо е да се идентифицират слабите точки в
образователните програми и учебните помагала и да се предоставят решения.
Като за начало може да се обмисли също провеждането на обучения от
външни лектори в учебните часове с цел повишаване на осведомеността на
учениците и създаване на устойчиво поведение по отношение на
предотвратяването на отпадъците.
Планирани мерки:
14. Община Кирково ще инициира дискусия с ръководствата на учебните
заведения за възможностите за провеждане на мероприятия за повишаване
заинтересоваността на учащите се и включване на темата за предотвратяване
образуването на отпадъци и устойчивото потребление в учебните програми. В
началния етап Община Кирково ще организира мероприятия за обучаване и
повишаване на съзнанието на учениците за дейностите по предотвратяване по
отношение на следните потоци:
• потреблението на хартия
• борба с опаковките
• борбата срещу разхищаването на храна (включително в контекста на
здравословното хранене).
15. Община Кирково ще въведе система за оценка на училищата по
отношение на екологичното образование и присъждане на признания за заслуги,
според нивото на екологично образование на децата, промяна в поведението,
техническо подобрение и инвестиции, устойчивите поръчки и участие в
мероприятия по предаване за повторна употреба, сортирането и други дейности по
управление на отпадъците.
I.2.1.3 Търговски обекти, хотели, ресторанти, увеселителни заведения
Количествата и състава на образуваните отпадъци от хотели, заведения и
търговски обекти варират в зависимост от големината на търговския обект и
естеството на неговата дейност. Средно преобладава фракцията хартия след това
идват пластмасата и органичните отпадъци. Магазините генерират значителни
количества от опаковки докато секторът на хотели, ресторанти и кафенета се
характеризира с голяма концентрация на органични отпадъци и стъкло.
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Планирани мерки:
16. Община Кирково ще предприеме мерки, целящи да гарантират
намаляването на тези отпадъци. Тези дейности ще са насочени най-вече за
повишаване на съзнанието и информираността за предотвратяване на отпадъците
на управителите на тези обекти.
VІ.5.Производствени, строителни и опасни отпадъци. Специфични отпадъчни

потоци.
Значителна част от производствените отпадъци се образуват в малки
количества до 100 тона годишно, което прави изграждането на самостоятелно
съоръжение за тяхното третиране неефективно. Предвид това значителна част от
образуваните производствени неопасни отпадъци се третират съвместно с битовите
отпадъци.
Сред секторите, чиято дейност представлява потенциал за генерирането на
опасни отпадъци, най-важните сектори от гледна точка на работещите са:
• здравеопазване
• строителство
• металообработване
• хранително-вкусова промишленост
• графични (издателска дейност, печат и възпроизвеждане, производство на
фотографски ленти и др.)
• автомобилни продажби и ремонт (гаражи и ремонтни дейности, и др.)
• лични услуги (пране, боядисване, химическо чистене и др.)
• производство на машини и друго оборудване.
VІ.5.1.Мерки за подпомагане на бизнеса за изпълнение на задълженията за
предотвратяване образуването на отпадъци
На малките и средни предприятия липсват време и ресурси да се посветят на
проблемите на околната среда. Предотвратяването и рециклирането на отпадъците
следователно са теми, които не се разбират добре от малкия бизнес. Община
Кирково отчита необходимостта от прилагане на инструменти за подпомагане на
малкия бизнес като:
• демонстрационни проекти и повишаване на съзнанието и
информираността за предотвратяване на отпадъците
• правни и технически консултантски услуги, експертни оценки и
съдействие.
Ефективното управление предполага подходящи знания на количествата и
видовете отпадъци, системите за управление на отпадъци и регулаторните
ограничения и познаване на пропуските и нуждите на бизнеса.
Някои отпадъци изискват по-специализирано управление, в частност
опасните отпадъци. Ефективното сортиране позволява на системите за управление
да бъдат оптимизирани, да бъдат увеличени възможностите за препродажба на
материали на мрежите за рециклиране така, че разходите за обезвреждане на
отпадъци, да бъдат избегнати.
Възможностите
са
все
по-разнообразни
по
отношение
на
предотвратяването: от доставката на материали до обратно приемане на опаковки
от доставчиците, включително екологичен дизайн на продуктите, промени на
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производствените системи, използването на екологични материали и продукти или
взаимодействието с други фирми за обмен на отпадъци.
Възможно е да се предоставят на бизнеса много съвети, за да му се даде
възможност да насочи своя избор, да му се покажат алтернативите, водещи до
намаляване на количеството и / или опасността на отпадъците, и за намаляване на
разходите за управление. Тези съвети следва да бъдат адаптирани към
специфичните особености на всеки сектор.
В някои случаи е възможно да се създаде диалог между съседни фирми с
цел улесняване на споделеното управление на отпадъците особено в областта на
управлението на опасните отпадъци. Ще бъдат положени усилия за повишаване на
информираността за преките и непреки разходи, свързани с управлението на
отпадъците.
Планирани мерки
17. Община Кирково ще организира срещи за обмен на добри практики,
където компаниите, които са модели за подражание (или известни с проактивното
си мислене в управлението на своите отпадъци) ще представят своите дейности на
другите.
VІ.5.2.Опасни отпадъци в малки количества
Управлението на опасните отпадъци, генерирани в малки количества,
заслужават специално внимание с оглед намаляване на вредното въздействие на
отпадъците съгласно дефиницията за предотвратяване. Те могат да бъдат
генерирани от голям брой участници, било то почивни станции, лекарски кабинети,
занаятчии, сервизи за ремонт или продажба на превозни средства, перални,
бояджийници, химическо чистене, издателска дейност, печат и др.
Опасните отпадъци, образувани от малките предприятия не са в големи
количества, но като се има предвид броят на съответните предприятия и опасният
характер на отпадъците е важно да се оцени, дали методите на събиране,
предвидени в законодателството за опасните отпадъци са подходящи за случая на
малките предприятия.
Планирани мерки:
18. С цел намаляване на вредните въздействия на битовите отпадъци
Община Кирково ще възложи проучване на сегашните методи за управление на
малки количества опасни отпадъци, както и представяне на добрите практики за
управление, прилагани в други европейски страни.
19. Община Кирково ще провежда кампании за повишаване на
осведомеността на малките и средни предприятия за правилното управление на
опасните отпадъци.
VІ.5.3.Строителни отпадъци
Употребата на ресурси и генерирането на строителни отпадъци могат да
бъдат избегнати чрез:
 насърчаване по-скоро на обновяването, а не на новото строителство;
 насърчаване на проектирането на гъвкави пространства, предвиждане
на промени, свързани с обитаването на сградата съобразно нуждите на
обитателите;
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 най-ефективно използване на материалите, използвани в проекта, като
особено внимание е свеждането до минимум на образуването на
отпадъци и насърчаване на използването на устойчиви материали;
 избор на материали, за чието производство са използвани по-малко
фосилни горива, съдържащи рециклирани материали и др.;
 избора на материали, пригодени за повторна употреба и демонтаж;
 влагане на материали заместващи продукти, генериращи опасни
отпадъци;
 насърчаване на повторната употреба, за предпочитане на място, без
предварително третиране;
Разрушаването на сгради е важен процес в градското развитие. При
разрушаването следва да се вземат мерки за минимизирането на отпадъците и
рециклирането на материали, за което се изисква материалите да бъдат разделени
на рециклируеми материали и компоненти за многократна употреба. За да се
извърши ефективно се препоръчва да се извърши предварително идентифициране,
преди да се започне работата на събаряне и да се извърши селективно разрушаване
на потенциално опасните компоненти и компонентите, които могат да бъдат
използвани. По такъв начин тухли, керемиди, врати, радиатори, облицовки,
стълбища, санитарна арматура, и т.н., могат да намерят купувач. Община Кирково
отчита важността на насърчаването на селективното разрушаване и стимулиране на
търсенето на строителни компоненти втора употреба. Инертните отпадъци са
преобладаващи в състава на тези отпадъци.
Опитът показва, че е възможно и икономически ефективно разделянето на
отпадъците на различни фракции на място.
На национално ниво е приета стратегия за управление на строителните
отпадъци, която включва мерки за минимизиране на въздействието от
строителството върху околната среда през всички фази на жизнения цикъл на
сградите. С въведената в Закона за управление на отпадъците такса за депониране
се цели поетапно повишаване на цената за депониране на строителните отпадъци
до нива по-високи разходите за разделянето и рециклирането им. Това ще създаде
благоприятни условия за извършването на рециклирането на строителните
отпадъци изцяло от частни компании. Стратегията и проектите на нормативни
актове за управление на строителните отпадъци предвиждат издаването на
разрешения за строеж и пускане в експлоатация на строеж да се обвърже с
предприемането на мерки за селективно разрушаване сгради, повторна употреба на
строителни материали и рециклиране на строителните отпадъци. В държавите от
ЕС, в които е в сила подобно законодателство всички проучвания и мерки за
предотвратяване и рециклиране на строителни отпадъци произтичат от браншовите
организации на строителния бранш.
Община Кирково ще участва активно в инициативите на частния сектор за:
• идентифициране на материали и техники, които не позволяват демонтаж,
повторна употреба или рециклиране, с цел заменянето им с подходящи
алтернативи;
• разработването на наръчници, които да се използват по време на
строителни или ремонтни работи, както и при разрушаване на сгради
• използването на продукти за повторна употреба и / или произведени от
рециклируеми материали в т.ч. чрез механизма на „зелените обществени поръчки”;
• употребата и оползотворяването на отпадъци, образувани от
производството на строителни материали и продукти
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• най-ефективно използване на материалите, използвани в строежа, като
особено внимание е свеждането до минимум на образуването на отпадъци и
насърчаване на използването на устойчиви материали;
• избор на материали, за чието производство са използвани по-малко
фосилни горива, съдържащи рециклирани материали и др.;
• избора на материали, пригодени за повторна употреба и демонтаж;
• влагане на материали заместващи продукти, генериращи опасни отпадъци.
Планирани мерки:
20. Община Кирково ще стартира дейности за повишаване на
осведомеността, предназначени за строителния сектор с цел насърчаване на:
• селективното разрушаване с цел повторна употреба и рециклиране
• спазването на изискванията за задължително рециклиране на отпадъци от
строителство или разрушаване;
• правилното обезвреждане на опасни отпадъци, включително ПХБ и азбест;
• изготвяне на страница с практически съвети за организиране на
сортирането на отпадъци на малки обекти.
VІ.6.Въвеждане на икономически механизми осигуряващи предотвратяване на
образуването и отделянето на рециклируемите и опасните отпадъци от потока
на смесените битови отпадъци
Във връзка с промените в Закона за местните данъци и такси Община
Кирково следва да вземе решение за промяна на методиката за начисляване на
такса битови отпадъци. От гледна точка на стимулиране на предотвратяването са
възможните два варианти:
1) начисляване на такса въз основа на броя жители в домакинство,
консумацията на вода, ток или друг параметър различен от количеството
на образуваните отпадъци;
2) начисляване на такса въз основа на количеството образувани отпадъци.
За да се насърчава предотвратяването и рециклирането на отпадъци таксата
за рециклируемите отпадъци трябва да е по-ниска от таксата за смесените битови
отпадъци. Трябва обаче да се отчете, че освен стимулиране на предотвратяването
при избора на вариант трябва да се отчитат и други фактори най-важният от които
е поносимостта на таксата за населението.
Планирани мерки:
21. Община Кирково ще възложи сравнително проучване за екологичното,
икономическо и социално въздействие на диференцираните системи за таксуване и
системите основани на принципа „плащай колкото изхвърляш” (pay as you throw)
установени в други европейски градове, с цел да се оцени въздействието от
прилагането на такава система. Методиката за определяне размера на таксата
трябва да отчита поносимостта и за населението.
VІ.7.Осигуряване спазването на йерархията за управление на отпадъците
В съответствие с чл. 64 от ЗУО за депонирането на отпадъци се правят
отчисления, които имат за цел да се намали количеството на депонираните
отпадъци и да се насърчи тяхното рециклиране и оползотворяване. Това стимулира
предприятията, които ползват общинската система за обезвреждане, както и самата
община да предприема мерки не само за рециклиране и оползотворяване на
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отпадъците, но и за предотвратяване на образуването им. Със спестените средства
могат да се финансират мероприятия за рециклиране и предотвратяване.

VІІ. План за действие
Целите и приоритетите на Общинската програма за управление на
дейностите по отпадъците са определящи за структуриране на Плана за действие,
с който се обобщават различните законодателни, институционални,
икономически и технически мерки и прилагане на интегриран подход за
управление на отпадъците.
Предложеният план обхваща периода от 2015 до 2020 година и включва
основните мерки и дейности, които е необходимо да бъдат приложени, за да може
общинската политика, свързана с управлението на дейностите по отпадъците, да
отговаря на Европейските изисквания.
Планът определя и отговорностите на различните институции и
организации в областта на управление на отпадъците, свързани с реализацията на
предвидените мерки и дейности, очакваните разходи и вероятните източници за
тяхното финансиране.
С изпълнението на мерките заложени в плана за действие община Кирково
ще осигури постигане на целите за отклоняване на биоразградими отпадъци от
депа, целите за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци, и целите за
подготовка за повторна употреба, и рециклиране на отпадъчни материали,
включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и
подобни отпадъци от други източници.
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Отговорна институция Очаквани
Предлагани
източници за
Разходи
№
хиляди лева финансиране
НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЧРЕЗ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ
ЦЕЛ 1
ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ
Извършване на периодични информационни кампании за
постоянен Община Кирково
3 000
Оперативна
населението за предотвратяването на битови отпадъци,
програма
ориентирани най-вече към:
„Околна среда”
• намаляване на образуваните отпадъци
(ОПОС);
1.1
• устойчиво потребление
Бюджет на
• участие в разделното събиране (разделяне при източника).
Община Кирково
Външни
източници

1.2

1.3

1.4.

Мярка/дейност

Срок за
прилагане

Извършване на анализ на състава на битовите отпадъци и на
други главни източници на отпадъци (институции и офиси) на
регулярна основа, като осигурява приемственост в
методологиите. Тези анализи трябва да дадат възможност
генерирането на отпадъци да бъде проследено с течение на
времето.

2015-2020г.

Община Кирково

10 000

Бюджет на
Община Кирково

Организиране на обсъждане с производителите и търговците на
храни за повишаване на осведомеността им и насърчаване
готовността им да участват в провеждането на информационна
кампания, предприета от община Кирково

2016г.

Община Кирково

-

-

Предприемане на действия за включване в комуникационната
кампания на дейности за борба с разхищаването на хартия като
цяло.

2016г.

Община Кирково

3000

Бюджет на
Община Кирково
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Пилотно въвеждане на намален размер на ТБО за домакинства,
които прилагат домашно компостиране.

2020г.

Община Кирково

-

-

Предприемане на мерки за разпространение на опита в
домашното компостиране сред населението чрез обучение,
комуникационни инструменти, дни на отворени врати и др.

2016г. –
2020г.

Община Кирково

5 000

Намаляване на отпадъците от хартия и други офис консумативи,
чрез изпълнение на националните и ведомствените програмни
документи за „електронно правителство”
Събиране на статистическа информация и провеждане на
кампании за повишаване на осведомеността по отношение на
вредните въздействия на потребителските стоки
Организиране на обсъждане с потребителски организации и
отговорния бизнес за мястото на рекламата в нашето общество,
заостряне вниманието за негативните характеристики на
потребителското общество и ненужните покупки, насърчаване
на повторната употреба както и идентифициране на найненужни продукти и поставяне на цели за ограничаване на
консумацията им
Провеждане кампания за насърчаване потреблението на
екологосъобразни продукти включително наблюдение,
образование, насърчаване нагласите за устойчиво развитие като
контра мярка на рекламата на консуматорския начин на живот и
модните явления.
Установяване на контакти и развиване на партньорство с всички,
които участват в повторната употреба и насърчаване на
инициативите в тази област – ремонтни работилници, магазини
за стоки втора употреба, доброволчески и благотворителни
организации, както и с Агенцията по заетостта за иницииране на
кампания за представяне на предложения за подпомагане на

2016г. 2020 г.

Община Кирково

-

Бюджет на
Община Кирково
Външни
източници
-

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

2015-2020г. Община Кирково

3000

Бюджет на
Община Кирково

2015-2020г. Община Кирково

2016г.2017г.

Община Кирково

5000

Бюджет на
Община Кирково

2016г.

Община Кирково

-

-
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стартирането на нови инициативи и насърчаване на създаване на
работни места в този сектор.

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

Определяне на патентния данък по ЗМДТ до допустимия
минимум за тези данъчно задължени лица, чиято дейност пряко
води до повторна употреба на дадени продукти ( напр. ремонт на
обувки, мебели, дрехи, домакински уреди и пр.) и оттам до ПО

2017г.

Община Кирково

-

-

Промяна на практиката за събирането на едрогабаритни
отпадъци и стартиране на общинска система за събирането на
вещи с потенциал за повторна употреба от домовете, за да се
избегне, където е практически възможно, увреждането на
стоките с потенциал за многократна употреба и предаването им
на съществуващи ремонтни работилници

2016г.

Община Кирково
Ремонтни
работилници

20 000

Бюджет на
Община Кирково
Външни
източници

Създаване на публичен регистър, в който да се предоставя
достъпна за гражданите информация относно предоставяните
услуги за поправки и ремонт в населените места на общината,
водещи до удължаване на живота на продуктите и съответно до
ПО

2017г.

Община Кирково

3000

Бюджет на
Община Кирково

Оценка на резултатите от борбата с торбичките за еднократна
употреба в малките търговски обекти и проучване на
възможностите за по-нататъшно намаляване или дори
преустановяване, разпространението на торбички за еднократна
употреба на това ниво.

2015г.2017г.

Община Кирково

-

-

2016г.

Община Кирково
Учебни заведения

7000

Бюджет на
Община Кирково

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

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

Въвеждане на система за оценка на училищата по отношение на
екологичното образование и присъждане на признания за
заслуги, според нивото на екологично образование на децата,
промяна в поведението, техническо подобрение и инвестиции,
устойчивите поръчки и участие в мероприятия по предаване за
повторна употреба, сортирането и други дейности по управление
на отпадъците.
Провеждане на информационна кампания за повишаване на
съзнанието и информираността за предотвратяване образуването
на отпадъци на управители на хотели, търговски обекти,
заведения
Организиране на срещи за обмен на добри практики, където
компаниите, които са модели за подражание (или известни с
проактивното си мислене в управлението на своите отпадъци)
ще представят своите дейности на дружества със сходна
дейност.
Възлагане на проучване на сегашните методи за управление на
малки количества опасни отпадъци, както и представяне на
добрите практики, прилагани в други европейски страни с цел
намаляване на вредните въздействия на битовите отпадъци.
Провеждане на кампании за повишаване на осведомеността на
малките и средни предприятия за правилното управление на
опасните отпадъци.
Стартиране на дейности за повишаване на осведомеността,
предназначени за строителния сектор с цел насърчаване на:
• селективното разрушаване с цел повторна употреба и
рециклиране
• спазването на изискванията за задължително рециклиране на
отпадъци от строителство или разрушаване;
• правилното обезвреждане на опасни отпадъци, включително
ПХБ и азбест;

2016г.2020г.

Община Кирково
Учебни заведения

10000

Бюджет на
Община Кирково
Учебни
заведения

2017г.2018г.

Община Кирково

5000

Бюджет на
Община Кирково

2018г.

Община Кирково

2018г.

Община Кирково

5000

Бюджет на
Община Кирково

постоянен

Община Кирково

5 000

Бюджет на
Община Кирково

2016г.2020г.

Община Кирково

20 000

Бюджет на
Община Кирково
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• изготвяне на страница с практически съвети за организиране на
сортирането на отпадъци на малки обекти.

1.23

1.24.

1.25

Възлагане на сравнително проучване за екологичното,
икономическо и социално въздействие на диференцираните
системи за таксуване и системите основани на принципа
„плащай колкото изхвърляш” (pay as you throw) установени в
други европейски градове, с цел да се оцени въздействието от
прилагането на такава система.
Осъществяване на по-строг контрол върху генераторите на
отпадъци за изпълнение на дейностите по предотвратяване и
намаляване а отпадъците

2016г.

Община Кирково

10000

Бюджет на
Община Кирково

постоянен

Община Кирково
РИОСВ Хасково

-

-

Прилагане на финансови стимули към граждани и юридически
лица прилагащи разделно събиране на отпадъци и предаващи за
рециклиране битови отпадъци или редуциран размер на таксата
битови отпадъци

2015-2020г.

Община Кирково

Общински
бюджет чрез
такса битови
отпадъци

ЦЕЛ 2 УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА НА РЕЦИКЛИРАНИ И ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ, ПОДОБРЯВАНЕ
ЕФЕКТИВНОСТТА НА СИСТЕМАТА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
Въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците от
2015 -2017г. Община Кирково
150000
Организации по
опаковки, хартия, картон, метали, пластмаса и стъкло от потока
Организации по
оползотворяване
битови отпадъци
оползотворяване
Община Кирково
2.1.
ПУДООС

2.2.

Включване на административните сгради, търговските и
туристически обекта и други публични места в система за
разделно събиране на отпадъци от опаковки и негодни за
употреба батерии, както и разделно събиране на офис хартия в
публичните сгради

2015 г.2017г.

Община Кирково

20 000

Организации по
оползотворяване
Общински
бюджет,
ПУДООС
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2.3

2.4

2.5

2.6.

2.7.

2.8.

2.9

2.10

Изграждане на две площадки за безвъзмездно предаване на
разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч.
рециклируеми отпадъци, едрогабаритни отпадъци, опасни
отпадъци, текстил и други. В случай на осигурено финансиране
– приемане и на др. видове отпадъци
Определяне на изисквания към площадките на пунктовете за
предаване на хартия и картон, пластмаси и стъкло

2016 г.

Община Кирково

40000

Общински
бюджет

2015г.2017г.

Община Кирково

Публикуване на интернет страницата на общината и широко
оповестяване на точните местонахождения на площадките за
безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци, какви
отпадъци и в какви количества могат да се оставят на тези
площадки и т.н.
Организиране на кампании за събиране на отпадъци от
домакинствата, чрез мобилен събирателен пункт

2015г.2017г.

Община Кирково

1000

Общински
бюджет

2015г.2020г.

Община Кирково

25 000

Развитие на системата на масово разпространени опасни
отпадъци от домакинствата / луминесцентни лампи, батерии,
акумулатори и отработени масла, електрически и електронни
уреди и др./
Осъществяване на предпроектни проучвания и подготовка на
проекти за инсталации за компостиране/анаеробно разграждане
на биоразградими битови отпадъци.

постоянен

Община Кирково

25 000

Общински
бюджет, външни
източници
Общински
бюджет,
ПУДООС

2015г.2018г.

Община Кирково

Изпълнение на проекта за инсталация за
компостиране/анаеробно разграждане на биоразградими битови
отпадъци

2018-2020г. Община Кирково

Закупуване и инсталиране на допълнителни компостери за
домашно компостиране

2016-2020г. Община Кирково

10 000

Общински
бюджет,
ОПОС 20142020г.
Общински
бюджет,
ОПОС 20142020г.
Общински
бюджет,
външни
източници
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Закупуване на съдове за разделно събиране на биотпадъци

2015г.2020г.

Община Кирково

50000

Закупуване на транспортно средство за превоз на разделно
събрани отпадъци

2015г.2020г.

Община Кирково

150000

Проучване и съставяне на пълна информация от община
Кирково на обектите от територията на общината, които
генерират по-големи количества хранителни биоотпадъци и на
зелените площи в населените места и къщите, от които се
генерират по-големи количества зелени отпадъци, както и за
потенциалните общински площи/зелени системи,
инфраструктурни строежи, кариери, гори и пасища и др./, в
които може да се използват произведените продукти от
биоотпадъците
Въвеждане на технология или методи за предварително
третиране на отпадъците преди депонирането им с цел
намаляване на общото количество отпадъци, което трябва да се
депонира на регионалното депо и намаляване а транспортните
разходи

2016г.2017г.

Община Кирково

5000

2015г.2020г.

Община Кирково

20000

Общински
бюджет,
ПУДООС

Подобряване на ефективността на системата за събиране и
транспортиране на смесените битови отпадъци на територията
на Община Кирково, чрез закупуване на нова транспортна
техника и подмяна на старата и амортизирана.

2015г.

Община Кирково

200000

Общински
бюджет,
ПУДООС

2.11

2.12

2.13

2.14.

2.15.

Общински
бюджет,
ПУДООС
ОПОС 20142020г
Общински
бюджет,
ПУДООС
ОПОС 20142020г
Общински
бюджет
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2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

Почистване от отпадъци на общинските пътища - пътя, земното
платно, пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните
обслужващи комплекси и др. и осигуряване на съдове за
събиране на отпадъците и транспортирането им до съоръжение
за тяхното третиране

2015-2020г. Община Кирково

Подобряване на контрола и предотвратяване
нерегламентираното изхвърляне на отпадъци на неразрешени за
това места, изгаряне или друга форма на неконтролирано
обезвреждане на отпадъците.

2015-2020г

Община Кирково

Контрол по спазване на законодателството по управление на
строителните отпадъци (състав, количество и др.).

2015-2020г

Община Кирково

Периодично актуализиране на общинската наредба по чл. 22 от 2015-2020г
ЗУО за определяне 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 своя
територия, разработена съгласно изискванията на ЗУО и
подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и
заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на
Закона за местните данъци и такси.
Въвеждане на изисквания 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 от
ЗУО.

Община Кирково

Актуализация на общинската програма за управление на
отпадъците при промяна на фактическите и/или нормативните
условия.

50 000

Общински
бюджет, външни
източници,
ПУДООС
Общински
бюджет

2016-2020г. Община Кирково
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ЦЕЛ 3

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ИСТИТУЦИИТЕ СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, КОЕТО
ГАРАНТИРА ЧИСТА И БЕЗОПАСНА ОКОЛНА СРЕДА
Подобряване на административния капацитет на общината за
2015г.Община Кирково
50 000
Общински
контрол на управлението на дейностите с отпадъци, чрез
2020г.
бюджет,
осигуряване на достатъчен, подходящо квалифициран и
мотивиран персонал, включително назначаване на допълнителен
персонал занимаващ се конкретно с управление на отпадъците и
осигуряване на достатъчни и подходящи технически ресурси
(оборудване и т.н.).
Обучение на специалистите в общинските администрации,
ангажирани с прилагане на законодателството по управление на
отпадъците.

2015г 2020г.

Община Кирково

Създаване и поддържане на електронни регистри за обектите,
които подлежат на контрол по управление на отпадъците

2016

Община Кирково

Въвеждане на софтуерни продукти, обезпечаващи работата на
информационната система за управление на отпадъците в
Общината

2015г.2020г.

Община Кирково

Прилагане на подход да определяне на такса битови отпадъци
основаващ се възможно по-близо до количествата изхвърляни
битови отпадъци от домакинствата и за юридическите лица

2016г. и
ежегодно
след това

Община Кирково

Бюджет на
община Кирково

Разработване на общински наредби за управление на отпадъците 2015г.
в съответствие с изискванията на ЗУО

Община Кирково

Бюджет на
община Кирково

Изготвяне на годишни планове и годишни отчети за
осъществяване на контрол от общината по управление на
отпадъците

Община Кирково

Бюджет на
община Кирково

2015г.2020г.

5000

Бюджет на
община Кирково,
ОПОС 20142020г.
Бюджет на
община Кирково

5000

Бюджет на
община Кирково
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ЦЕЛ 4 УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Организиране на информационни кампании за разделно
събиране и предотвратяване на отпадъците, и по управление на
битовите отпадъци.

2015г.2020г.

Община Кирково

12 000

Бюджет на
община Кирково,
организации по
оползотворяване
Бюджет на МОН,
Бюджет на
община Кирково

Включване на управлението на отпадъците в образователните
програми в детските градини и училища

2015г.2020г.

Община Кирково

2000

Организиране на кампании по почистване и информационни
кампании за възможностите за предотвратяване и намаляване на
образуването на отпадъците и потенциалните ползи от това за
производителите на стоки, потребителите и други причинители
на отпадъци
Привличане на населението, неправителствените организации и
заинтересования бизнес в процесите на вземане на решения,
свързани с управление на отпадъците, включително за начина за
определяне на „такса битови отпадъци" и отчитането на
изразходваните средства.

2015г.2020г.

Община Кирково

12000

2015г.2020г

Община Кирково

Бюджет на
община Кирково

Публикуване на „зелен” телефон и е-мейл адрес, на който
гражданите да могат да подават сигнали за нарушения на
нормативните изисквания за отпадъците, както и на
предложения за подобрения на политиките по отпадъците

2016г..

Община Кирково

Бюджет на
община Кирково

Бюджет на
община Кирково
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VІІІ.МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА
Основна задача на мониторинга е да отбелязва отклоненията от Плана за
действие на програмата достатъчно рано, за да се осигури възможност за
своевременно коригиране.
За целта може за всяка една от мерките в Плана за действие да се разработят
индикатори, които да отразяват степента на напредък в изпълнение на конкретната
мярка.
Въз основа на проведения мониторинг се прави периодична оценка на
изпълнение на мерките от Плана за действие.
● Месечна отчетност: Ежемесечно отговорните лица от общинска
администрация съставят протоколи и подписват отчетните документи за
извършените дейности по сметосъбиране и сметоизвозване.
● Годишна отчетност: До 31 март на следващата година Общинският съвет
приема „Отчет за изпълнение на Общинската програма за управление на
отпадъците”.
Кметът на общината ежегодно внася в Общински съвет отчет за изпълнението
на програмата за управление на отпадъците, а при необходимост – и предложения за
нейното допълване и актуализиране. Екземпляр от отчета заедно с решението на
Общинския съвет се изпраща в РИОСВ – Хасково.
Програмата се приема от Общински съвет, който контролира изпълнението и
утвърждава актуализацията й.
За постигане целите на наблюдението се изгражда система за наблюдение,
която отговаря на специфичните условия и организация за изпълнение на ОПУО.
Системата за наблюдение на ОПУО обхваща:
-източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на
информацията;
-индикаторите за наблюдение;
-органите за наблюдение, организацията и методите на тяхната работа;
-системата на докладване и осигуряване на информация и публичност;
Наблюдението на изпълнението на ОПУО се извършва въз основа на данни на
РИОСВ, РЗИ, Националния статистически институт, Басейнова дирекция ИБР
Пловдив и др. надеждни регионални и местни източници на информация.
Програмата е динамичен и отворен документ. Тя може периодично да бъде
допълвана съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в
националното законодателство и други фактори със стратегическо значение.
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