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ОСНОВНИ ДЕФИНИЦИИ (ОПРЕДЕЛЕНИЯ) 

Битови отпадъци са отпадъците от домакинствата и подобни на отпадъците от 

домакинствата (това са отпадъците, образувани от домакинствата, и отпадъците, образувани от 

фирми и други организации, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от 

домакинствата, с изключение на производствените отпадъци и отпадъците от селското и горското 

стопанство). 

Битовите отпадъци не включват отпадъци от производството, селското стопанство, горското 

стопанство, рибарството, септичните ями и канализационната система и от третирането на 

отпадъчните води, включително утайки от пречистване на отпадъчните води, излезли от употреба 

моторни превозни средства или отпадъци от строителство и разрушаване. 

Строителни отпадъци са отпадъците от строителство и разрушаване, съответстващи на 

кодовете отпадъци, посочени в глава 17 от Индекс към Решение 2000/532/EО на Комисията от 3 

май 2000 г. за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие 

с член 1, буква "а)" от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО 

на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от 

Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци и следващите му изменения. 

Опасни отпадъци са отпадъците, които притежават едно или повече опасни свойства, 

посочени в Приложение № 3 към ЗУО. 

Опасни отпадъци от домакинства. Опасните отпадъци от домакинствата обхващат широка 

гама от материали, които могат да включват батерии, масла, бои, лакове и лепила, запалими 

течности /разредители, разтворители и др./ пестициди, почистващи вещества и препарати, 

флуоресцетни тръби, лекарства и др.  

Биоразградими отпадъци са всички отпадъци, които имат способността да се разграждат 

анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и други. 

Биоотпадъци са биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и 

кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и 

търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата 

промишленост. 

Хранителни отпадъци са всички храни съгласно чл. 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на 

Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и 

изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за 

безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 

от 01 февруари 2002 г., стр. 1), които са се превърнали в отпадъци 

Масово разпространени отпадъци са отпадъци, които се образуват след употреба на 

продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите 

характеристики изискват специално управление. 

Масово разпространени отпадъци са: 

 Отпадъци от опаковки; 

 Негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА); 
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 Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС); 

 Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО); 

 Излязло от употреба гуми (ИУГ); 

 Отработени масла. 

Йерархия при управление на отпадъците – приоритетният ред, който компетентните 

органи по ЗУО и лицата, при чиято дейност се образуват и/или третират отпадъци, прилагат при 

управлението на отпадъците. Приоритетният ред при управление на отпадъците е 

предотвратяване, подготовка за повторна употреба, рециклиране, друго оползотворяване и 

обезвреждане. 

Предотвратяване са мерките, взети преди веществото, материалът или продуктът да стане 

отпадък, с което се намалява: 

- количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на продуктите или 

удължаването на жизнения им цикъл; 

- вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и човешкото здраве; 

или 

- съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите. 

Предотвратяването е хоризонтална мярка, която обхваща всички фази на потока от 

материали – добив, производство, разпространение и потребление.  

Повторна употреба е „всяка дейност, посредством която продуктите или компонентите, 

които все още не са се превърнали в отпадъци, се използват отново за целта, за която са били 

предназначени”. 

Оползотворяване е „всяка дейност, която има като основен резултат използването на 

отпадъка за полезна цел чрез замяна на други материали, които иначе биха били използвани за 

изпълнението на конкретна функция, или подготовката на отпадъка да изпълнява тази функция в 

производствено предприятие или в икономиката като цяло“. 

Определението на термина „оползотворяване” е една от ключовите концепции на Закона за 

управление на отпадъците. „Оползотворяване” и противоположният термин „обезвреждане” 

заедно съставляват „третиране на отпадъците”. Всяко третиране на отпадъците може да е или 

дейност по оползотворяване, или дейност по обезвреждане. 

Нито една дейност не може да се определи едновременно като дейност по оползотворяване и 

обезвреждане. Накратко казано, действията по обезвреждане са предимно действия по управление 

на отпадъците, които целят освобождаване от отпадъците чрез депониране, докато основният 

резултат на дейности по оползотворяване е "отпадъкът да се използва за полезна цел“. 

Оползотворяването е разделено на три под-категории: подготовка за повторна употреба, 

рециклиране и друго материално оползотворяване. 

Подготовка за повторна употреба са „дейностите по оползотворяване, представляващи 

проверка, почистване или ремонт, чрез които продуктите или компонентите на продукти, които са 

станали отпадък, се подготвят, така че да могат да бъдат използвани повторно без каквато и да е 

предварителна обработка". 

Основната разлика между "повторна употреба" и "подготовка за повторна употреба" е, че в 

първия случай материалът или предметът не е станал отпадък, докато в случаите на "подготовка за 

повторна употреба" въпросният материал е станал отпадък по смисъла на определението за 

отпадъци и след това чрез поправка се превръща отново в продукт, който се използва по 

предназначение. Примери за подготовка за повторна употреба са ремонт на велосипеди, мебели, 

перални машини, хладилници и други, от които притежателите им са се освободили като отпадък 

и впоследствие след ремонта са повторно използвани. 
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Рециклиране е „всяка дейност по оползотворяване, чрез която отпадъчните материали се 

преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или за други цели. То 

включва преработването на органични материали, но не включва оползотворяване за получаване 

на енергия и преработване в материали, които ще се използват като горива или за насипни 

дейности.” 

Друго оползотворяване - другите форми на оползотворяване не са споменати сред 

определенията, но са очертани в чл. 4 (1) от РДО, където след рециклиране се нареждат други 

форми на оползотворяване. „Друго оползотворяване” е всяка дейност, която отговаря на 

определението за „оползотворяване” съгласно РДО, но която не отговаря на специфичните 

изисквания за подготовка за повторна употреба или за рециклиране. 

Примери за друго оползотворяване са: изгарянето или съвместното изгаряне, когато 

основното използване на отпадъците е като гориво или друг начин за получаване на енергия. Това 

е операция по управление на отпадъците с оползотворяване на енергията, класифицирана като R1 

в приложение II към РДО респективно R1 в приложение 2 към § 1, т. 13 на ЗУО. Това контрастира 

с изгарянето на отпадъци, без оползотворяване на енергия, класифицирано като операция по 

обезвреждане D10 в приложение I към РДО, респективно D10 в приложение 1 към § 1, т. 11 на 

ЗУО. За определяне дали изгарянето в инсинератори, предназначени за изгаряне на твърди битови 

отпадъци трябва да бъде класифицирано като R1 или D10, в съответствие с критериите за 

енергийна ефективност, трябва да се използва като ориентир Ръководството на Комисията; 

насипни дейности, отговарящи на дефиницията за оползотворяване вж. § 1, т. 10 от ДР на ЗУО. 

Обезвреждане е всяка дейност, която не е оползотворяване, дори когато дейността има като 

вторична последица възстановяването на вещества или енергия. 

Депониране на отпадъци е метод, при който не се предвижда последващо третиране на 

отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-дълъг от три години - 

за отпадъци, предназначени за оползотворяване, и една година - за отпадъци, предназначени 

за обезвреждане, по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда. 

 

1. АНОТАЦИЯ/ВЪВЕДЕНИЕ 

Основание за изработване на Програмата 

Програмата за управление на отпадъците  на община Долни Чифлик за периода 2021-2028 г. 

(ПУО) е разработена на основание чл. 52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 

Настоящата Програма е изготвена в съответствие с целите, структурата и предвижданията на 

Националния план за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г. (НПУО) и се явява 

неразделна част от Програмата за опазване на околната среда на община Долни чифлик. Програма 

за управление на отпадъците на община Долни чифлик има ключова роля за ефективното и 

ефикасно управление на отпадъците в общината. С нея се цели намаляване на вредното 

въздействие на отпадъците върху околната среда и здравето на населението.   

„Управление на отпадъците“ са събирането, транспортирането, обезвреждането и 

оползотворяването (включително сортирането) на отпадъците, включително осъществяваният 

контрол върху тези дейности, след експлоатационните грижи за депата, както и действията, 

предприети в качеството на търговец или брокер. 

Съгласно чл.21 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

Общинският съвет като законодателен орган на местно ниво приема стратегии, прогнози, 

програми и планове за развитие на общината, определя изисквания за дейността на физическите и 

юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, 

историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на 

инженерната и социалната инфраструктура.  
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Настоящата Програма за управление на отпадъците съдържа преглед на текущото състояние 

на общината, по отношение управлението на отпадъците, както и регламентира целите, 

принципите, мерките, начините на изпълнение, начините за контрол, начините за финансиране на 

дейностите и очакваните резултати за изпълнение на задълженията на Общинска администрация – 

Долни чифлик по отношение управлението на отпадъците. Програмата се актуализира периодично 

при промяна на нормативната уредба, при изменения на целите и приоритетите на националното 

законодателство и при изтичане на периода й, което дава възможност за вземане на навременни и 

адекватни мерки при изпълнение на политиката, свързана с управление на отпадъците.  

С последните изменения от март 2021 г. Законът за управление на отпадъците регламентира 

мерките и контрола за защита на околната среда и човешкото здраве чрез предотвратяване или 

намаляване на образуването на отпадъци, както и на вредното въздействие от образуването и 

управлението на отпадъците, и чрез намаляване на цялостното въздействие от използването на 

ресурси и чрез повишаване ефективността на това използване, което ще способства за прехода към 

кръгова икономика и за гарантиране на дългосрочната конкурентоспособност. Политиката по 

управлението на отпадъците представлява съвременна концепция за ресурсна ефективност, 

насочена към предотвратяване на образуването на отпадъци, насърчаване на повторната употреба 

и оползотворяването чрез рециклиране, регенериране или друг процес на извличане на вторични 

суровини, обезвреждане и безопасно съхраняване на отпадъците, увеличаване на отговорността на 

производителите, стимулиране на инвестиции в сектора, в рамките на наличните финансови 

инструменти.  

 

Цел на Програмата 

ПУО има за цел да определи основните стратегически приоритети за устойчиво и 

екологосъобразно управление на отпадъците на територията на община Долни Чифлик, които 

трябва да бъдат постигнати до 2028 г. Изпълнение на ПУО ще доведе до подобряване на 

системите за управление на отпадъците, до намаляване на въздействията върху околната среда и 

човешкото здраве, причинени от генерираните отпадъци, и подобряване ефективността на 

използване на отпадъците като ресурс на територията на община Долни Чифлик. 

Програмата включва четири стратегически цели, които са съобразени с изискването на ЗУО 

да съответстват на целите на НПУО 2021-2028 г. За постигане на всяка стратегическа цел са 

идентифицирани оперативни цели и мерки, като мерките са обособени в седем подпрограми. 

 

Обхват и принципи на Програмата 

Програмата обхваща период на изпълнение седем години – от 2021 г. до 2028 г.  

Основното предназначение на Програма за управление на отпадъците на община Долни 

чифлик за периода 2021 – 2028 г. е да осигури практически инструменти, които предвиждат 

потребностите от бъдещи инвестиции за третиране на отпадъци и финансовите изисквания към 

реализацията им. ПУО отразява актуалното състояние и планира мерките и дейностите с 

отпадъците на територията на общината, в съответствие с действащите нормативни изисквания. 

Разработването на цели на ПУО и мерките за тяхното постигане се осъществява на основата на 

изготвените анализи на съществуващото състояние по управление на отпадъците в общината и 

основните изводи и препоръки в анализите за подобряване на системите за управление на 

отпадъците. 

Програмата обхваща всички дейности свързани с управлението на отпадъците на 

територията на община Долни чифлик, произтичащи от ЗУО. Включват се мерки по 

предотвратяване образуването на отпадъците, събирането, транспортирането, третирането, 

оползотворяването и обезвреждането на различните потоци отпадъци, образувани от жизнената 

дейност на гражданите, от административни, търговски, производствени и други източници. 

ПУО включва в обхвата си отпадъците, които са в приложното поле на РДО, съответно на  

ЗУО  

- битови отпадъци; 
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- производствени отпадъци; 

- строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради; 

- опасни отпадъци – битови и строителни. 

Отпадъците, които са извън обхват на ПУО, респективно на РДО и ЗУО, са:  

1. Радиоактивни отпадъци;  

2. Отпадъчни газове, изпускани в атмосферния въздух;  

3. Земя (in situ), включително неизкопана замърсена почва и трайно свързани със земята 

сгради;  

4. Незамърсена почва и други материали в естествено състояние, изкопани по време на 

строителни дейности, когато е сигурно, че материалът ще бъде използван за целите на 

строителството в естественото си състояние на площадката, от която е изкопан;  

5. Излезли от употреба експлозиви;  

6. Фекална материя, различна от класифицираната в т. 8, слама и други естествени неопасни 

материали от селското или горското стопанство, използвани в земеделието и лесовъдството, или за 

производството на енергия от такава биомаса чрез процеси или методи, които не увреждат 

околната среда и не застрашават човешкото здраве;  

7. Отпадъчни води;  

8. Странични животински продукти, включително преработени продукти, по Регламент (ЕО) 

№ 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г., за установяване на 

здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, 

непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент 

за страничните животински продукти) (ОВ, L 300/1 от 14 ноември 2009 г.), наричан по-нататък 

"Регламент (ЕО) № 1069/2009", с изключение на предназначените за изгаряне, депониране или 

използване в съоръжение за биогаз или компост;  

9. Трупове на умрели, но не заклани животни, включително такива, които са убити, за да се 

прекрати разпространението на епизоотични болести, и които се обезвреждат в съответствие с 

Регламент (ЕО) № 1069/2009;  

10. Отпадъци, получени от проучването, добива, преработването и съхраняването на 

минерални суровини и при експлоатация на кариери по Закона за подземните богатства и 

класифицирани като "минни отпадъци";  

11. Седименти, преместени в повърхностни води с цел управление на водите и водните 

обекти или предотвратяване на наводнения, или намаляване на последствията от наводнения и 

засушаване, или рекултивация на земи, ако е доказано, че това не противоречи на други закони и 

седиментите нямат опасни свойства. 

При разработването на програмата е спазена йерархията за третиране на отпадъците, 

изградена съгласно изискванията на Европейският съюз /ЕС/ и залегнала с ЗУО, а именно:  

1.Предотвратяване образуването на отпадъците;  

2.Подготовка за повторна употреба;  

3.Рециклиране;  

4.Друго оползотворяване;  

5.Обезвреждане. 

 

В йерархичното подреждане на дейностите в областта на отпадъците, като приоритет се 

посочва предотвратяването на образуването на отпадъци, и прекъсването на причинно-

следствената връзката между образуването на отпадъци и икономическия растеж и въздействието 

върху околната среда. Схемата представя подреждането на начините за третиране на отпадъците 

на национално ниво с отчитане/оценка на тяхното въздействие върху околната среда. Макар в 

миналото отпадъците да са приемани като непотребни, днес те все повече се възприемат като 

ресурси и това се вижда ясно от смяната на фокуса при управлението на отпадъци от 

обезвреждане към рециклиране и оползотворяване.  

При определянето и приоритизирането на мерките, заложени в Програмата за управление на 

отпадъците на община Долни чифлик, се спазват основните принципи за управление на 

отпадъците, залегнали в общата европейска и национална политика в тази област, както и 

основните принципи, на които се основава НПУО, а именно:  
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 “Предотвратяване” - образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и избегнато, 

където това е възможно.  

 “Разширена отговорност на производителя” и “замърсителят плаща” – лицата, които 

образуват или допринасят за образуването на отпадъци или замърсяват околната среда или 

сегашните притежатели на отпадъците трябва да покрият пълните разходи за третиране на 

отпадъците и да ги управляват по начин, който гарантира висока степен на защита на 

околната среда и човешкото здраве.  

 “Превантивност” – потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат предвиждани 

и избягвани на възможно най-ранен етап.  

 “Близост” и “самодостатъчност” – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани възможно 

най-близко до мястото на тяхното образуване, като отпадъците, генерирани в ЕС, трябва да 

бъдат третирани в рамките на Съюза.  

 „Участие на обществеността“ – съответните заинтересовани страни и органи, както и 

широката общественост, имат възможност да участват в разработването на плановете за 

управление на отпадъците и на програмите за предотвратяване на отпадъците и имат 

достъп до тях след разработването им.  

НПУО е план на прехода от управление на отпадъците към ефективно използване на 

отпадъците като ресурс и устойчиво развитие чрез предотвратяване на образуването им. Планът 

подпомага централните и местните власти за концентрация на ограничените ресурси към 

приоритетни за финансиране проекти в сферата на управление на отпадъците от национални и 

европейски източници на финансиране.  

ПУО е отворен документ, който може да бъде допълван при следните обстоятелства:  

- Промяна на нормативната уредба;  

- Промяна на фактическата обстановка - изменения на целите и приоритетите;  

- По препоръка на компетентните органи;  

- При конкретизация на инвестиционните проекти;  

- При изтичане на периода ѝ, което дава възможност за вземане на навременни и адекватни 

мерки при изпълнение на политиката, свързана с управлението на отпадъците.  

 

Програмата се приема от Общински съвет. Съгласно изискванията на чл. 52, ал. 9 от ЗУО, 

Кметът на общината информира ежегодно в срок до 31 март Общинския съвет за изпълнението на 

програмата през предходната календарна година. 

 

Териториален обхват 

Програмата за управление на отпадъците се отнася за цялата територия на община Долни 

Чифлик. 

 

Регион за управление на отпадъците  

 Община Долни чифлик е член на Регионално сдружение за управление на отпадъците – 

регион Провадия, в което са включени девет общини, а именно: Долни чифлик, Суворово, 

Аврен, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Дългопол и Провадия.  

 Активността на участие на общините в заседанията на Общите събрания на РСУО е много 

висока, като почти всички общини участват редовно в заседанията.  

 Наблюдава се висока степен на единомислие на общините при вземането на решения от 

РСУО.  

 Необходимо е провеждането на по-чести заседания с цел решаване на въпросите, свързани 

с управление на отпадъците.  

 

С решение № 619/16.09.2010 г. Общински съвет Долни Чифлик е декларирал съгласие за 

участие на община Долни Чифлик в сдружение на общините Провадия, Дългопол, Ветрино, Долни 

Чифлик, Аврен, Вълчи дол, Девня, Суворово, Бяла, създадено с цел управление на отпадъците на 
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регионален принцип. Регионалното сдружение за управление на отпадъците в регион Провадия 

обединява действията на общините членки за изграждането на система за регионално управление 

на отпадъците, отговаряща на националните нормативни изисквания и европейските стандарти. В 

резултат на сътрудничеството общините подготвиха и реализираха проект „Изграждане на 

регионална система за управление на отпадъци в регион Провадия, който е финансиран от 

Оперативна програма „Околна среда“ 2007- 2013 г., съфинансирана от ЕФРР и КФ на 

Европейската общност. С изпълнение на проекта са осигурени съответстваща на нормативните 

изисквания инфраструктура за депониране на неопасни отпадъци.  

 

Подход при разработване на Програмата 

При разработването на ПУО, община Долни Чифлик взе предвид основните изисквания на 

Закона за управление на отпадъците и подзаконовата уредба по прилагането му и насоките в 

публикуваните от МОСВ Методически указания за разработване на общински програми за 

управление на отпадъците. В допълнение, при разработването на Програмата са взети предвид и 

поредица европейски и национални програмни и методически документи и изследвания: 

- Национален план за управление на отпадъците 2021–2028 г. и Национална програма за 

предотвратяване на образуването на отпадъци, като част от него; 

- Ръководство за разработване на програми за предотвратяване на образуването на отпадъци, 

ЕК, Генерална дирекция „Околна среда”; 

- Насоки за изготвяне на програми за предотвратяване на образуването на хранителни 

отпадъци, ЕК, Генерална дирекция „Околна среда”; 

- Национален стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите отпадъци, 

предназначени за депониране 2010–2026 г.; 

- Национален стратегически план за управление на строителните отпадъци и отпадъци от 

разрушаване на сгради за периода 2011-2026 г.; 

- Методически указания за разработване на общински програми за управление на 

отпадъците утвърдени със Заповед № РД-211/31.03.2015 г. на Министъра на околната среда и 

водите.. 

- Национална програма за предотвратяване образуването на отпадъците за периода 2021-

2028 г. е втората за страната програма. 

- Програмата за устойчиво развитие до 2030 г., приета от Общото събрание на 

Организацията на обединените нации на 25 септември 2015 г.; 

- План за интегрирано развитие на община Долни чифлик 2021 – 2027 г.  

Програмата за управление на отпадъците на община Долни чифлик 2021-2028 г. е елемент от 

една цялостна система за планиране, поради което в този раздел e представена връзката между 

настоящата програма и други национални, регионални и общински програмни и стратегически 

документи. От своя страна изпълнението на Програмата за управление на отпадъците ще 

допринесе в по-малка или по-голяма степен за постигането на целите на редица европейски, 

национални, регионални и местни планови документи: 

 

1. „Нова стратегическа програма на ЕС за периода 2019—2024 г.“ 

На заседанието си в Брюксел на 20 юни 2019 г. Европейският съвет постигна съгласие по 

програма на ЕС за следващите пет години. В документа „Нова стратегическа програма за периода 

2019—2024 г.“ се определят приоритетните области, които ще направляват работата на 

Европейския съвет и ще дават насоки за работните програми на други институции на ЕС. 

Четири са основните приоритети на стратегическата програма: 

• защита на гражданите и свободите 

• развиване на силна и жизнеспособна икономическа база 

• изграждане на неутрална по отношение на климата, екологична, справедлива и 

социална Европа 

• защита на европейските интереси и ценности в световен план. 

Стратегическата програма очертава и пътищата за постигане на тези цели. 
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2. Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за 

действие 2030  

Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие на 

Република България задава рамка за действия за адаптиране към изменението на климата (АИК) и 

приоритетни направления до 2030 г., като идентифицира и потвърждава необходимостта от 

действия за АИК както за цялата икономиката, така и 

на секторно ниво. Включените сектори са: „Селско стопанство“, „Биологично разнообразие и 

екосистеми“, „Енергетика“, „Гори“, „Човешко здраве“, „Транспорт“,„Туризъм“, „Градска среда“ и 

„Води“. Управлението на риска от бедствия се разглеждакато междусекторна тема. 

 

3. Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха, България 2020-2030 

г. 

Спазване на законодателството на ЕС и участие и допринасяне за реализирането на 

законодателните ангажименти и инициативи на ЕС като пакета от мерки за създаване на Кръгова 

икономика до 2030 г.: 

- Минимум 55% от общинските отпадъци да се рециклират до 2025 г., над 60% до 2030 г. и 

над 65 % до 2035 г. 

- Над 50% от отпадъчните пластмасови опаковки да се рециклират до 2025 г. 

- Опасните отпадъци от домакинствата да се събират отделно до 2022 г., биологичните 

отпадъци до 2023 г. и текстилът до 2025 г. 

- До 2035 г. количеството депозирани общински отпадъци трябва да се намали до 10% или 

по-малко от общото количество генерирани общински отпадъци. 

 

4. Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018-2024 

г.). 

 

5. Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. 

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) е основният документ, който 

определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и 

устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните и 

междурегионалните различия/неравенства в контекста на общоевропейската политика за 

сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. 

В рамките на стратегическия приоритет на документа: „Развитие на инфраструктурата за 

опазване на околната среда” е определена специфична цел за „ефективно използване на ресурсите 

в регионите чрез оптимизиране събирането на отпадъци и внедряване на съвременни технологии 

за разделно събиране, компостиране на биоразградимите отпадъци, рециклиране и екологично 

обезвреждане в изпълнение на Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа в 

периода до 2020 г. ”. 

 

6. Национален план за управление на отпадъците 2021-2028 г. 

Националният план за управление на отпадъците (НПУО) има ключова роля за ефективното 

и ефикасно управление на отпадъците в Р България. С плана се цели намаляване на вредното 

въздействие на отпадъците върху околната среда и здравето на населението, както и постигане на 

максимално ефективно използване на ресурсите, разкриване на нови пазари и създаване на нови 

работни места. Важна част от Плана е създаването на максимални условия за предотвратяване 

образуването на отпадъци. 

Националният план за управление на отпадъците (НПУО) има ключова роля за постигане на 

ефективно използване на ресурсите и устойчиво управление на отпадъците, тъй като анализите на 

съществуващата ситуация показват, че в България съществува значителен потенциал за 

подобряване на предотвратяването и управлението на отпадъците, по-добро използване на 

ресурсите, разкриване на нови пазари и създаване на нови работни места, като същевременно 

бъдат намалени вредните въздействия на отпадъците върху околната среда. НПУО е план на 

прехода от управление на отпадъците към ефективно използване на отпадъците като ресурс и 

устойчиво развитие чрез предотвратяване на образуването им.  
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Планът подпомага централните и местните власти за концентрация на ограничените ресурси 

към приоритетни за финансиране проекти в сферата на управление на отпадъците от национални и 

европейски източници на финансиране.  

Програмата за управление на отпадъците на община Долни чифлик е изцяло съгласувана и 

подчинена на принципите, целите, програмите, мерките и дейностите, заложени в НПУО 2021-

2028 г. 

 

7. Стратегията и плана за действие за преход към кръговата икономика на Република 

България за периода 2021 -2028 г. 

 

8. Национална програма за предотвратяване на образуването на отпадъци (НППОО) 

Националната програма за предотвратяване на образуването на отпадъци (НППОО) е в 

съответствие с изискванията на РДО и на чл.50 от ЗУО и е неразделна част от НПУО. 

Тя определя мерки за прилагане на най-високото ниво в йерархията на управление на 

отпадъците. 

 

 

 

9. Стратегия на ЕО относно бъдещото управление на битовите отпадъци; 

 

10. Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа; 

 

11. Зелена книга за Европейска стратегия за пластмасовите отпадъци в околната 

Среда; 

 

12. Интегриран план в областта на енергетиката и климата в Република България 

2021-2030 г.; 

 

13. Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северозападен район 2021-

2027 г.; 

 

14. Програма за опазване на околната среда на община Долни чифлик за 2021-2028 г.; 

 

15. План за интегрирано развитие на община Долни чифлик 2021 – 2027 г. 

Общинският план за развитие определя рамката за развитие в посочения програмен период, 

като интегрира  икономическите, екологичните, социалните и инфраструктурните аспекти на 

желания за устойчив и балансиран растеж на територията на общината като дефинира 

стратегически и специфични цели, приоритети и мерки. 

ЗУО въведе т. нар. йерархия на управление на отпадъците, която определя приоритетния ред 

при управление на отпадъците от гледна точка на най-добрата възможност за опазване на околната 

среда, предотвратяване на вредните въздействия върху нея и ефективно използване на ресурсите. 

ЗУО определя пет възможни начина за третиране на отпадъците и дава приоритет на мерките в 

следната последователност: 

Основните приоритети на община Долни Чифлик за управление на отпадъците до 2028 г. и 

мерките за тяхното постигане бяха определени като се има предвид йерархията на управление на 

отпадъците след изготвяне на анализи на текущото състояние по управление на отпадъците на 

територията на общината и произтичащите от тях основни изводи и препоръки за подобряване на 

системите за управление на отпадъците 

 

Структура на Програмата 

Програмата за управление на отпадъците до 2028 г. на община Долни Чифлик е 

структурирана съобразно изискванията на чл. 52 от ЗУО и препоръките на МОСВ, посочени в 
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Методическите указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците. 

Съобразно с това, структурата на ПУО обединява съдържанието в следните основни части: 

- Основни изводи от анализа на текущото състояние на управлението на отпадъците 

- SWOT анализ 

- Цели и подпрограми с мерки за решаване на идентифицираните проблеми и постигане на 

целите 

- Синхронизация на Програмата за управление на отпадъците с национални и общински 

програмни документи 

- Система за наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението на заложените цели. 

 

Органи за разработване и приемане на ПУО 

Програмата за управление на отпадъците беше разработена под ръководството на кмета на 

община Долни Чифлик. Програмата е приета с Решение № .... на Общински съвет Долни Чифлик 

от .......2022 г. (ДА се добави след приемане на програмата) 

1.2. Обхват на Програмата  

Обхватът и съдържанието на Програмата са в съответствие с изискванията поставени както с 

нормативните документи, така и със съответните методически указания за разработване на 

общински програми за управление на отпадъците. 

В обхвата на настоящата Програма са специфицирани конкретни дейности, свързани с 

устойчивото управление и действия с формираните на територията на общината отпадъци. На 

основа на изводите и отделните, открити при анализите на съществуващото състояние проблеми 

са изведени и приоритетизирани мерки и препоръки, които общинското ръководство трябва да 

предприеме за да се подобри екологосъобразното им и устойчиво управление. 

В същото време Програмата за управление на отпадъците на община Долни Чифлик, 2021 – 

2028 г. съдържа всички основни дейности по управление на отпадъците, произтичащи от 

специфичната нормативна база (Закон за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни 

актове). 

При разработването на настоящата Програма е извършен обстоен анализ на текущото 

състояние на системата по управление на отпадъците в общината и съответствието на дейностите 

по управление на отпадъците на територията на община Долни Чифлик. Въз основа на това 

по.долу в програмата са определени основните цели на Програмата за периода 2021-2028 г. 

Планирани са мерки и дейности за периода на действие на Програмата допринасящи за 

изпълнението на поставените цели и задълженията на органите на местното самоуправление и 

местната администрация в областта на управление на отпадъците. 

 

2. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА  

2.1. Оценка и анализ на природния потенциал. Природо-географски и териториално-

административни дадености на общината 

2.1.1. Географско разположение 

Община Долни чифлик се разполага в Североизточна България, в подножието на Източна 

Стара Планина, а част от територията й покрива поречието на р. Камчия. Разположена е  в 

югоизточната част на област Варна и обхваща част от централната част на Българското 

Черноморско крайбрежие.  

С площ от  489,093 км2 .заема 2-ро място сред 12-те общини на областта, като това 

съставлява 12,78% на територията на областта.   

 

Границите й са следните, както следва: 

 на запад – община Дългопол; 

 на северозапад – община Провадия; 

 на север – община Аврен; 
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 на изток – Черно море; 

 на югоизток – община Бяла; 

 на юг – община Несебър, община Поморие и община Руен от област Бургас.  

 

Център на общината е град Долни чифлик. Намира се в област с административен център 

Варна. Община Долни чифлик включва 17 населени места - 1 град и 16 села: 

 град Долни чифлик – център на общината; 

 кметства: Шкорпиловци, Рудник, Старо Оряхово, Детелина, Голица, Пчелник, 

Венелин, Горен чифлик, Гроздьово; 

 населени места с кметстки наместници: Солник, Нова Шипка, Ново Оряхово, 

Кривини, Бърдарево, Юнец, Булаир. 

 На крайморската територия на Долни чифлик са формирани 4 курортни комплекса: 

„Камчия – Лонгоза“, Шкорпиловци – север“, „Шкорпиловци – юг“ и „Шкорпиловци – село“. , .  

 

Община Долни чифлик е с добре развит сухопътен транспорт. На територията й се намира от 

жп линията Синдел-Карнобат, през която е трасиран път европейски транспортен коридор № 8. 

Третокласния път III-904, минаващ през общинските населени места Старо Оряхово и Гроздьово, 

ги свързва с община Провадия и е с важно стопанско значение за цялата Варненска област. Той е 

най-пряката шосейна връзка на населените места от Североизточна България с Южното 

Черноморие.  

Отстоянието на Долни чифликдо столицата София е 450 км., а до област Варна – 38 км. 

От населените места до общинския център може да се достигне в рамките на около 25 

минути и по този начин неговата достъпност е блогоприятно условие за навременното 

обслужване, осведомяване и снабдяване на населението.  

 
Фиг. № 2.1. РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ТЕРИТОРИЯ 

 

2.1.2. Топографска характеристика 

Общината заема по-голямата част от Долно камчийското понижение, Камчийската 

планина, северния склон на Еминска планина и южния склон на Авренското плато. Територията 

на общината е разположена между 0 и 561 м надморска височина. Надморската височина на гр. 

Долни чифлик е 14 м. Надморската височина се понижава от запад на изток и от юг на север. 

Релефът е преобладаващо равнинен и равнинно-хълмист. При устието на р. Камчия и р. 

Фъндъклийска се е формирала най-дългата по българското Черноморие пясъчна ивица и 
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успоредно на нея - дюнен вал. Общината включва Камчийската долина, Лонгоза, северните 

склонове на Камчийския балкан и черноморската брегова линия с прилежащия й шелф. 

 

2.1.3. Климатични условия 

Направена е оценка за микро климатичните особености на крайбрежната територия с оглед 

рекреационните й качества. Анализът въз основа на данни от климатични станции по северното 

черноморско крайбрежие и по-вътрешно разположените показва, че съществуват разлики в 

климатичните условия между крайбрежния район и вътрешността на района и общината – в 

крайбрежната зона климатът е по-мек, а във вътрешността на общината е относително по-

континентален. 

Климатът в Община Долни чифлик е умерено-континентален с изразено черноморско 

влияние. Продължителността на периодите със средни денонощни температури над 5, 10 и 15 0С и 

продължителността на безмразовия период са високи, което дава възможност за отглеждането на 

много селскостопански култури и развитието на голям брой стопански дейности на открито. 

Периодът с устойчиво задържане на температурите над 5 0С (когато започва вегетацията) е от 

начало на март до началото на декември, като по-дълъг е той за крайбрежната ивица. 

Продължителността му варира от 266 до 278 дни, а набраните температурни суми са между 4260 
0С и 3965 0С. В сравнение с територията на страната продължителността на периода е сравнително 

дълга, а набраните температурни суми са около средните. Периодът със средни температури над 

10 0С започва по-късно в общината в сравнение с териториите извън крайбрежието и завършва по-

късно. Набраните температурни суми обаче не са сред най-високите в страната. Периодът с 

устойчиво задържане на температурите над 15 0С се доближава до периода с благоприятни 

условия за рекреация. Неговата продължителност е 141-153 дни, като настъпва началото на май и 

привършва в края на септември и началото на октомври. Това съставлява около 4-5 месеца в 

годината. Периодите със средни денонощни температури 5, 10 и 15 0С са по-дълги в крайбрежната 

част на общината, като и набраните температурни суми там са с по-големи стойности. 

Облачността има ясно изразен годишен ход - най-голяма е през зимните месеци и най-

малка през летните и особено през месеците юли и август, когато е и пикът на активния курортен 

сезон. За приморската част на общината средната годишна облачност е по-малка. Общината 

попада в тази част от страната, която е с най-висока относителна влажност. Годишният ход на 

относителната влажност показва повишаване през зимните месеци и понижаване през летните. 

Годишните валежи за общината са под средните за страната (550-600 mm). Слабо се 

увеличават от крайбрежните части към вътрешността. Годишната сума на валежите, както и 

тяхното сезонно и месечно разпределение очертават като по-благоприятни за вегетацията на 

растенията условията в западните части на общината. За общината е характерен малък брой на 

дните с мъгла и снежна покривка. 

Ветровият режим показва преобладаване на западните на първо място и източните ветрове 

на второ място. Западните ветрове са с най-голяма честота през зимните месеци, а източните 

ветрове са с най-голям дял през топлото полугодие, поради бризовата атмосферна циркулация. 

От описаните характерстики на климата на територията на община Долни чифлик може да 

се направи извода, че климатичните условия са благоприятни за развитие на рекреационна 

дейност и земеделие. 

 

2.1.4. Почви, характеристика, особености, разпространение 

Общата площ на община Долни чифлик е 480 093 km2. От нея 170 000 dka са 

селскостопански фонд и около 285 000 дка-горски фонд 

Земеделските територии заемат площ от 175 036 dka, или 36,1% от територията на общината. 

Обработваемата земя в земеделските територии е с обща площ 135 642 дка – 27,8% от територията 

на общината и 81,9% от земеделските територии. Обработваемата земя включва в себе си площта 

на нивите, трайните насаждения и ливадите с относителен дял съответно 86,7%; 12,7% и 0,6%. 
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Относителният дял на земеделските територии и на обработваемата земя има една от най–ниските 

стойности в цяла Варненска област. 

Мерите и пасищата заемат площ от 23 058 dka, или 13,1% от земеделските територии. 

Заедно с обработваемата земя, мерите и пасищата формират т.н. стопанисвана земя – общо 158 700 

dka, или 32,6% от територията на общината. Най–голяма е площта им в землищата на селата 

Голица – 4 780 dka и Бърдарево – 3 543 dka. Останалата част от земеделските територии се заема 

от др. необработваеми земи с обща площ 17 136 dka. От тях 5 552 dka са заети от гори, създадени 

върху земеделски земи, 3 554 dka полски пътища и 8 030 dka – непригодни земи /скали, пясъци и 

др./. 

Преобладаващи категории земи в общината са от ІІІ до V категория по поречието на р. 

Камчия и от VІ до ІХ категория в балканските села. 

По данни на ОСЗГ, изоставените земеделски земи на територията на общината са 53 473 dka, 

което е тревожен факт за развитието на земеделието и изисква специално внимание. Причините за 

наличието на пустеещи земи са от различен характер и могат да се обобщят в следните групи: 

- като резултат от процеса на възстановяване собствеността върху земята – 

изключително удребнена и разпокъсана собственост, голям брой собственици върху един имот, 

при това преoбладаваща част от собствениците живеят извън населеното място, в което се намират 

възстановените им имоти и се занимават с дейности различни от земеделие, нисък размер на 

рентата, изплащана от кооперации и арендатори, ниска цена на земеделската земя, липса на 

финансови средства у земеделските производители за използване на съвременни технологии и 

техника; 

- икономически – ниска принадена стойност и липса на икономически интерес; 

- демографски – ниско търсене, вследставие обезлюдяване на населените места от 

полупланинските райони – селата Кривини, Бърдарево, Голица, Булаир. 

Горските територии заемат най–голяма част от територията на общината – 28 5331 dka, или 

50,6 %. Най-голяма част от горските територии на общината са разположени в землищата на с. 

Голица, Горен чифлик, Гроздьово. 

Населените места и другите урбанизирани територии са с обща площ 17 979 dka /3,7% от 

общата площ на общината/. Най–голяма е селищната територия на гр. Долни чифлик. – 2 787 dka. 

Територията на водните течения и водните площи заема 5881 дка. 

Поливните площи представляват 32% от обработваемата земя. Напояването се осъществява 

от язовири, реки. По начин на напояване съществуват следните видове: гравитачно /което 

преобладава/, стационарно дъждуване, полу стационарно дъждуване и др. 

Изводът, който може да се направи е, че в общината трябва да се предприемат действия по 

оползотворяване на почвения потенциал и предотвратяване изоставянето на земеделските земи. 

Това може да бъде постигнато чрез въвеждане и развитие на биологично земеделие – алтернативна 

форма на земеделието, чрез която може да бъде постигнат баланс между производството на 

хранителни продукти, превенция на околната среда и увеличаване на заетостта в общината. 

Биологичното земеделие позволява да бъде запазен и възстановен почвения профил, да бъдат 

стабилизирани почвените екосистеми и да бъде постигнато устойчиво развитие на селските 

райони. 

 

2.1.5. Зелена система 

Средната зелена площ в общината е 13 m2/жител. Тя покрива норматива, определен 

Наредба №7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните територии 

и устройствени зони - 4 m2/жител за селата и 12 m2/жител за малки градове. Паркове са изградени 

в селата Гроздьово, Шкорпиловци, Пчелник. В централната част на гр. Долни чифлик има 

поддържана зелена площ. Като цяло зелената системата в общината се нуждае от рехабилитация и 

обогатяване, за да бъдат възстановени нейните рекреационни, естетически, микро климатични и 

екологични функции. Особено внимание следва да се обърне на екологичните функции на 

зелената система. Зелените площи предотвратяват разсейването на замърсители от промишлени 
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дейности и транспорта, продуцират кислород, поглъщат част от вредните газове и праха, блокират 

миграцията на тежките метали /от транспорта и промишлеността/ в почвата и околната среда. Във 

връзка с това благоприятно въздействие върху околнаата среда на общината би имало 

транспортното озеленяване /създаване на зелени пояси около пътните артерии/, санитарно-

защитното озеленяване /изграждане на залесителен пояс на депото за битови отпадъци в гр. Долни 

чифлик и др/, поддържането и изграждането на нови паркове и градини в населените места. 

 

2.1.6. Защитени територии и биоразнообразие 

2.1.6.1. Защитени територии по реда на Закона за защитените територии (ЗЗТ) 

Съгласно Регистъра на защитените територии, създаден и поддържан от Изпълнителната 

агенция по околна среда, на територията на община Долни чифлик към месец декември 2017 г. 

попадат следните защитени територии: 

1. Резерват „Камчия” с местоположение: с. Близнаци, общ. Аврен, с. Ново оряхово, общ. 

Долни чифлик, с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик; 

2. Поддържан резерват „Киров дол” с местоположение: с. Солник, общ. Долни чифлик; 

3. Поддържан резерват „Вълчи проход” с местоположение: с. Голица, общ. Долни чифлик; 

4. Защитена местност „Горска барака“ с местоположение с. Юнец, общ. Долни чифлик,  

5. Защитена местност „Лонгоза”, местоположение: с. Близнаци, общ. Аврен; с. Ново Оряхово, 

общ. Долни чифлик; с. Равна гора, общ. Аврен; с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик; с. 

Шкорпиловци, общ. Долни чифлик; 

6. Защитена местност „Михов дол”, местоположение: с. Голица, общ. Долни чифлик; 

7. Защитена местност „Орлов камък”, местоположение: с. Горен чифлик, общ. Долни 

чифлик; 

8. Защитена местност „Солник”, местоположение: с. Солник, общ. Долни чифлик.  

9. Природна забележителност „Находище на бял оман”, с. Детелина, общ. Долни чифлик; 

Резерват КАМЧИЯ 

Резерват „Камчия“ е обявен с Постановление № 14829/29.06.1951 г. на Министерство на 

горите и Заповед № 1749/04.09.1962 г. на Главно управление на горите и разширен със Заповед № 

105/14.02.1980 г. на Комитет за опазване на природната среда при министерски съвет. Със Заповед 

№ РД-226/20.03.2009 г. на министъра на ОСВ, е актуализирана площта на ЗТ. За Р „Камчия“, със 

Заповед № РД-50/20.01.2006 г. на министъра на околната среда и водите, е утвърден План за 

управление за Р „Камчия“ и буферната му зона (прекатегоризирана  в защитена местност 

„Лонгоза“). На територията на Община Долни чифлик, ЗТ се намира в землищата на с. Ново 

оряхово и с. Старо оряхово. 

 

Поддържан резерват КИРОВ ДОЛ 

Поддържан резерват „Киров дол“, обявен със Заповед № 508/28..03.1968 г. на Министерство 

на горите и горската промишленост като „резерват“ и прекатегоризиран в „поддържан резерват“ 

със Заповед № РД-371/15.10.1999 г. на министъра на ОСВ. Със Заповед № РД-691/09.09.2014 г. на 

министъра на ОСВ, е актуализирана площта на ЗТ. Територията се намира в обхвата на землището 

на с. Солник, общ. Долни чифлик. 

Заема обширна горска площ – типични коренни благуново-церово-букови гори, 

разпространени масово на Балканския полуостров през миналото и значително намалели през XX 

век. Горите на резервата са запазени от антропогенно въздействие. Резерватът е труднодостъпен за 

автомобилен транспорт. 

 

Поддържан резерват ВЪЛЧИ ПРОХОД 

Обявен със Заповед № 508/28.03.1968 г. на Министерство на горите и горската 

промишленост като „резерват“ и прекатегоризиран в „поддържан резерват“ със Заповед № РД-

371/15.10.1999 г. на министъра на ОСВ. Със Заповед № РД-693/09.09.2014 г. на министъра на 

ОСВ, е актуализирана площта на ЗТ. Територията се намира в обхвата на землището на с. Голица, 
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Община Долни чифлик. Заема обширни гори: типични буково-дъбови, буково-благунови и 

благуново-габърови гори, възрастни, от естествен произход, с растителност в отлично състояние. 

Горите на резервата са изцяло запазени от антропогенно въздействие. Резерватът е недостъпен за 

автомобилен транспорт – до него се стига по горски път. 

 

Защитена местност ГОРСКА БАРАКА 

Обявена със Заповед № 374/05.05.1982 г. на председателя на КОПС при МС като 

„природна забележителност“ и прекатегоризирана в „защитена местност“ със Заповед № РД-

820/23.08.2002 г. на МОСВ. Територията се намира в землището на община Долни чифлик.  

Обект на опазване са вековна благуново- горуново- буково смесена гора. 

В района на защитената местност се забранява: извеждането на сечи  (освен отгледни и 

санитарни); паша на домашни животни; строителство; разкриване на кариери, провеждане на 

минно- геоложки и други дейности, с които се изменя естествения облик на местността; 

ловуването. Разрешава се територията да бъде използвана като семенна база.  

 

Защитена местност ЛОНГОЗА 

Обявена е със Заповед № 391/26.04.1983 г. на КОПС при МС, като буферна зона на 

резерват „Камчия“ и прекатегоризирана в „защитена местност“ със Заповед № РД-523/12.07.2007 

г. на МОСВ. За Р „Камчия“ и буферната му зона (ЗМ „Лонгоза“) има утвърден План за управление 

със Заповед № РД-50/20.01.2006 г. на МОСВ. Със заповед № РД-315/12.05.2009 г. са нанесени 

промени режима на ползване на местността. На територията на Община Долни чифлик, ЗМ се 

намира в землищата на: с. Ново оряхово, с. Старо оряхово и с. Шкорпиловци. 

 

 

 

Защитена местност МИХОВ ДОЛ 

Обявена е със Заповед № 761/12.08.1986 г. на КОПС при МС, като буферна зона на ПР 

„Вълчи проход“ и прекатегоризирана в „защитена местност“ със Заповед № РД-531/12.07.2007 г. 

на МОСВ. Територията се намира в землището на с. Голица, общ. Долни чифлик. 

На територията на ЗМ се забранява: строителство на сгради и пътища от републиканската 

пътна мрежа; разкриване на кариери, промяна на водния режим и естествения облик на 

местността; използване на химически средства за растителна защита; лагеруване и палене на огън 

извън определените места; ловуване; залесяване с неприсъщи за района дървесни видове. 

 

Защитена местност СОЛНИК 

Обявена е със Заповед № 761/12.08.1986 г. на КОПС при МС, като буферна зона на ПР 

„Киров дол“ и прекатегоризирана в „защитена местност“ със Заповед № РД-516/12.07.2007 г. на 

МОСВ. Територията се намира в землището на с. Солник, общ. Долни чифлик.  

Поради заплахата от съществен антропогенен натиск на територията на ЗМ се забранява: 

строителство на сгради и пътища от републиканската пътна мрежа; разкриване на кариери, промяна 

на водния режим и естествения облик на местността; използване на химически средства за 

растителна защита; лагеруване и палене на огън извън определените места; ловуване; залесяване с 

неприсъщи за района дървесни видове; 

 

Защитената местност ОРЛОВ КАМЪК 

Обявена е със Заповед № 3796/11.10.1965 г. на Комитет по горите и горската 

промишленост, като „природна забележителност“ и прекатегоризирана в „защитена местност“ със 

Заповед № РД-816/23.08.2002 г. на МОСВ. Защитената местност се намира в землището на гр. 

Долни чифлик. Защитава находище на божур и останки от степни гори от Южна Добруджа и 

важен на науката и културата водопад. 
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Това природно богатство е застрашено от незаконната сеч, незаконното разораване на 

площи, незаконното строителство, пожари предизвикани от човешка немърливост, незаконния 

улов и редица други. 

 

Природна забележителност НАХОДИЩЕ НА БЯЛ ОМАН 

В границите на Община Долни чифлик е и едно от местообитанията на рядко срещаното в 

североизточна България лечебно растение бял оман, записано в Червената книга на Р. България. 

Находището (2 ха) се намира в землището на с. Детелина и е обявено като природна 

забележителност със заповед № 853/10.08.1983 г. 

 

2.1.6.2. Защитени зони по НАТУРА 2000, обявени по реда на Закона за биологичното 

разнообразие 

С цел осигуряване на дългосрочното оцеляване на ценните и застрашени видове и 

местообитания и в съответствие с международните договорености в областта на опазването на 

околната среда и биоразнообразието, в Р. България за обявени защитени зони, които са част от 

общоевропейската мрежа НАТУРА 2000. Това са места от територията на страната, които 

отговарят на изискванията на двете основни за опазването на околната среда директиви: 

Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и 

Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици. 

В границите на община Долни чифлик попадат части от следните защитени зони, 

определени съгласно изискванията на Директивата за опазване на дивите птици: 

 

 
Фиг. № 2.2. BG0002044 Камчийска планина - одобрена с решение на Министерски съвет № 802 от 

04.12.2007 г., обявена със Заповед № РД-132/10.02.2012 г. изм. със Заповед № РД-77/28.01.2013 г. и 

двете на министъра на околната среда и водите. На територията на община Долни чифлик 

защитената зона е в обхвата на землищата на гр. Долни чифлик, с. Булаир, с. Бърдарево, с. Голица, 

с. Горен чифлик, с. Гроздьово, с. Кривини, с. Ново Оряхово, с. Пчелник, с. Рудник, с. Солник, с. 

Старо Оряхово, с. Шкорпиловци, с. Юнец; 
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Фиг. № 2.3. BG0002045 Комплекс Камчия - одобрена с решение на Министерски съвет № 802 от 

04.12.2007 г., обявена със Заповед № РД-354/03.05.2012 г. на министъра на околната среда и 

водите. На територията на община Долни чифлик защитената зона е в обхвата на землищата на гр. 

Долни чифлик, с. Венелин, с. Горен чифлик, с. Гроздьово, с. Нова Шипка, с. Ново Оряхово, с. 

Пчелник, с. Старо Оряхово, с. Шкорпиловци. 

 

Фиг. № 2.4. BG 0002038 „Провадийско– Роякско плато“- обявена със Заповед №РД-134/10.02.2012 

г. изм. със Заповед № РД-73/28.01.2013 г. и двете на министъра на околната среда и водите. На 

територията на община Долни чифлик защитената зона е в обхвата на землището на с. Нова 

Шипка 

Защитени зони, определени съгласно изискванията на Директивата за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна, части от които са разположени в 

общината са: 
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Фиг. № 2.5. BG0000133 Камчийска и Еминска планина - одобрена с решение на Министерски 

съвет № 661 от 16 октомври 2007 г. На територията на община Долни чифлик защитената зона е в 

обхвата на землищата на гр. Долни чифлик, с. Булаир, с. Бърдарево, с. Голица, с. Горен чифлик, с. 

Гроздьово, с. Кривини, с. Пчелник, с. Рудник, с. Солник, с. Старо Оряхово, с. Юнец. 

 
Фиг. № 2.6. BG0000116 Камчия - одобрена с решение на Министерски съвет № 802 от 04.12.2007 г. 

На територията на община Долни чифлик защитената зона е в обхвата на землищата на гр. Долни 

чифлик, с. Венелин, с. Горен чифлик, с. Гроздьово, с. Нова Шипка, с. Ново Оряхово, с. Пчелник, с. 

Старо Оряхово, с. Шкорпиловци. 
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Фиг. № 2.7. BG0000100 Плаж Шкорпиловци - одобрена на заседание на МС № 802 от 04.12.2007 

г. На територията на община Долни чифлик защитената зона е в обхвата на землищата на с. 

Рудник, с. Старо Оряхово, с. Шкорпиловци 

 

 
 

Фиг. № 2.8. BG0000141 Река Камчия - одобрена с решение на Министерски съвет № 122 от 02 

март 2007 г. На територията на община Долни чифлик защитената зона е в обхвата на землищата 

на с. Гроздьово и с. Нова Шипка 

 

2.1.6.3. Биоразнообразие 

 

Характеристика на съществуващата растителност 
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Горските територии в община Долни чифлик са 285 331 dka – лесистостта на общината е 

58%. Горите са предимно дъбови, по-малко букови и смесени широколистни гори, а по поречието 

на р. Камчия – лонгозни гори от ясен, бряст, явор и клен. Горските системи в района на р. Камчия 

са нарушени поради обезводняване и засоляване на подпочвените води, довели за изменение на 

флората и фауната. 

Около устието и долното течение на река Камчия е характерна лонгозната гора от полски 

ясен /Fraxinus oxycarpa/, дръжкоцветен дъб /Quercus pedunculiflora/, полски бряст /Ulmus minor/, 

полски клен /Acer campestrе/ и черна елша /Alnus glutinosa/, с подлес главно от обикновен глог 

/Crataegus monogyna/, обикновен дрян /Cornus mas/ и кучи дрян /Cornus sanguinea/, често в 

съчетание с мезофилна и хигрофитна тревна растителност (Бондев, 1991). Характерни тук са 

певдолианите представени от повет /Clematis vitalba/, скрипка /Smilax exelsa/, гърбач /Periploca 

graeca/ и др. Заблатените територии сред гората, както и няколкото малки блата между нея и 

пясъчните дюни са обрасли главно с тръстика /Phragmites australis/ и теснолистен папур /Typha 

angustifolia/. Храстовите съобщества са съставени главно от драка /Paliurus spina-christi/, 

обикновен глог /Crataegus monogyna/, птиче грозде /Ligustrum vulgare/. Пясъчните дюни са 

покрити с псамофитни (сухоустйчиви) тревни съобщества с преобладаване главно на класник 

/Leymus racemosus/, песъчар /Ammophilla arenaria/, борзеанов игловръх /Alyssum borseanum/ и др. 

Горските екосистеми се характеризират с влошено здравословно състояние поради 

нападение от вредители през 1992-1994 г., а през 1995 страдат от съхнене по дъба, характерно за 

ГС Старо Оряхово, довело до големи поражения върху дъбовите насаждения. 

Защитени растения на територията на община Долни чифлик са: блатно кокиче, бял оман, 

благун, дъб, бук и габър. Техните местообитания попадат в защитените територии. 

На територията на община Долни чифлик попадат и 13 вековни дървета, включени в 

Регистъра на вековните дървета. 

 

Характеристика на животинския свят 

Общината попада в Черноморския зоогеографски район. Тук средиземноморското влияние 

върху фауната е доста силно. При редица групи насекоми средиземноморските видове 

преобладават над евросибирските и европейските. Така при скакалците те са 41%, при 

полутвърдокрилите се увеличават на 53% и при мрежокрилите (Neuroptera) достигат 54%. 

Още по-голям е техният състав при халофилните и халобионтните водни полутвърдокрили 

– до 72%. Явното преобладаване на такива видове до н. Емине на север сочи, че Стара планина, 

въпреки малката височина, е и тук една доста стабилна биогеографска бариера. По отношение на 

гнездящите птици този район има няколко характерни особености. Тук 42,2% от тях спадат към 

пойните видове, което се наблюдава само в Дунавския район. В процентно отношение пък 

видовете от евросибирския комплекс (21,7%) са на последно място сред всички зоогеографски 

райони. Като цяло орнитофауната се характеризира с висока степен на обособеност и това се 

дължи на редица специфични черти в условията на жизнената среда. 

Една от най-важните особености на района е наличието в него на много, и то 

изключително редки видове, които за нашата страна са познати само тук. Това са около 500 вида 

безгръбначни, намерени в по едно находище, и то в малобройни популации. По този си показател 

районът е на първо място сред останалите зоогеографски райони. Повечето от тези видове се 

срещат само по Северното крайбрежие (до н. Емине на юг). 

Характерна черта на този район са и многото ендемити, и то почти изключително сред 

надземната фауна. По Южното Черноморско крайбрежие вече са установени около 120, а по 

Северното – 85 такива ендемични видове, и то почти изключително от безгръбначните животни – 

охлюви, сухоземни мокрици, паяци и бръмбари. Произходът на повечето от тези ендемити е от 

Понтийската област, която в недалечното минало е била отделена от съседните си области. От 

друга страна, тук са установени изключително малко реликти – само няколко вида безгръбначни. 

Преобладаващите видове дивеч в ловните райони “Лонгоз”, “Самотино” и комплекс 

“Горска барака” са благороден елен, сърна, дива свиня, заек, яребица, шаран, каракуда. В ДЛ 
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Старо Оряхово обект на ловен туризъм са дива свиня и бекас. В ДДС “Шерба”, с. Горен чифлик 

обект на ловен туризъм са елен, дива свиня, сърна, муфлон и бекас. 

 

2.1.7. Подземни богатства 

Полезните изкопаеми са природен ресурс със значим потенциал за развитието на 

промишлеността в общината. Долнокамчийската газонефтена област се оценява като 

шокоперспективна по отношение на запаси от нефт и газ. През последните години са правени 

изследвания в акваторията на шелфа за разкриване на нефт и газ от български и чуждестранни 

фирми. На места на сушата около с. Ново Оряхово и с. Шкорпиловци са установени 

газопроявления. Няма наличие на рудни изкопаеми, освен мангановите руди при с. Рудник, които 

не се експлоатират поради ниското съдържание на манган. 

Геоложките особености са обусловили наличието на находища на строителни материали на 

територията и: пясъци , чакъли за бетон , глини и мергели за тухли. С промишлено значение са 

находищата на: 

- глини за тухли и керемиди при с. Гроздьово  

- мергели за тухли и керемиди в землището на с. Гроздьово,  

- пясъци при с. Старо Oряхово  

Разработват се находищата за добив на пясъци „Старо оряхово“ с площ 13,6 дка/2009 г., с 

концесионер Ескана“ АД; находище за пясък, „Нова шипка“-16 dka/2011 г., на „ЗСК Девня“ АД; 

площ за търсене и проучване за пясък „Ново оряхово“, около 5 dka /2008 г, „Камчия Агро“ ЕООД; 

Край много от населените места има разработени малки кариери за пясък, чакъл и глина, 

предимно за задоволяване строителните нужди на населението. Кариери за баластрени материали 

има разкрити по коритото на р. Елешница, р. Армера, р. Луда Камчия, над с. Горен чифлик. 

Кариери за камък има в селата Голица, Булаир, Бърдарево, южно от гр. Долни чифлик. Кариери за 

глини има по терасата на р. Камчия, до с. Горен чифлик в участък “Лонгоза”, край с. Гроздьово и в 

с. Пчелник – местността “Балтата“. По-малки находища на пясък има край селата Нова шипка по 

долината на р. Камчия, с. Шкорпиловци и с. Детелина. 

 

2.2. Административно-териториална характеристика; 

2.2.1. Управленски фактори 

2.2.1.1. Органи на управление 

В Община Долни чифлик ангажирани с управлението на околната среда са Кметът на 

общината. 

Съобразно изискванията на нормативните документи по управление на отпадъците 

Кметовете на общини:  

1. информират населението за състоянието на околната среда съгласно изискванията на 

закона; 

2. разработват и контролират заедно с другите органи планове за ликвидиране на 

последствията от аварийни и залпови замърсявания на територията на общината; 

3. организират управлението на отпадъци на територията на общината; 

4. контролират изграждането, поддържането и правилната експлоатация на 

пречиствателните станции за отпадъчни води в урбанизираните територии; 

5. организират и контролират чистотата, поддържането, опазването и разширяването на 

селищните зелени системи в населените места и край селищните територии, както и опазването на 

биологичното разнообразие, на ландшафта и на природното и културното наследство в тях; 

6. определят и оповестяват публично лицата, отговорни за поддържането на чистотата на 

улиците, тротоарите и други места за обществено ползване на територията на населените места, и 

контролират изпълнението на техните задължения; 

7. организират дейността на създадени с решение на общинския съвет еко инспекции, 

включително на обществени начала, които имат право да съставят актове за установяване на 

административни нарушения; 
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8. определят длъжностните лица, които могат да съставят актове за установяване на 

административните нарушения по този закон; 

9. осъществяват правомощията си по специалните закони в областта на околната среда; 

10. определят лицата в общинската администрация, притежаващи необходимата 

професионална квалификация за осъществяване на дейностите по управление на околната среда. 

(2) Кметовете на общини могат да възлагат изпълнението на функциите по ал. 1 на 

кметовете на кметства и кметовете на райони. 

Кметът на общината организира управлението на дейностите по отпадъците, образувани на 

нейна територия, съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците и общинската 

наредба за управление на дейностите по отпадъците. Кметът на общината осигурява условия, при 

които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица, с които е сключен писмен 

договор за предоставяне на услуги по реда на Закона за обществените поръчки. 

Съгласно Закона за управление на отпадъците, 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. съдейства за създаване на центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за 

повторна употреба; 

9. организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на 

наредбите по чл. 13, ал. 1 и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане; 

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 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. 

Кметът разработва и изпълнява Програма за управление на дейностите по отпадъците на 

територията на общината. Ежегодно в срок до 31 март кметът представя в РИОСВ - Варна отчет за 

изпълнение на програмата. 

Законът за водите изисква кметът на общината да осъществява политиката, свързана с 

дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на водностопански 

системи и съоръжения - общинска собственост.  
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Кметът на общината: 

■ разработва и предлага за одобрение от общинския съвет програмите за развитието на 

водоснабдяването и канализацията на територията на общината; 

■ осъществява координацията по подготовката и реализацията на проектите за ВиК 

инфраструктура, които се реализират с безвъзмездна помощ чрез оперативните програми, 

финансирани от Кохезионния и Структурните фондове на Европейския съюз; 

■ предвижда в общите и подробните устройствени планове мероприятията, необходими за 

развитието на водоснабдяването и канализацията в общината, в съответствие с 

регионалните генерални планове и генералните планове на агломерациите над 10 000 е. ж.; 

Съгласно същия закон кметът контролира:  

■ изграждането, поддържането и правилната експлоатация на канализационните мрежи и 

съоръженията за пречистване на битови отпадъчни води; 

■ изграждането, поддържането и експлоатацията на водностопанските системи; 

■ изграждането и регистрацията на кладенците за индивидуално водовземане от подземните 

води на територията на общината. 

Отговорности и задачи на ЕКОЛОГА на общината са: 

■ участие в разработването на екологичната политика на общината; 

■ осигуряване на информационна обезпеченост за количеството генерирани отпадъци на 

територията на общината, за състоянието на околната среда в общината; 

■ реагиране на постъпили молби и сигнали от граждани, касаещи опазването на околната 

среда; 

■ участие в постоянни комисии; 

■ дейности, свързани със стопанисването и опазването на горите от общинския горски 

фонд; 

■ издаване на становища по чл. 32 от Закона за опазване на селскостопанското имущество 

относно искания на граждани за осъществяване на сечи; 

■ организиране на мероприятия по почистване и озеленяване на обществени площи и др. 

Функциите на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ са: 

■ да определя размера на такса „битови отпадъци” и таксата за поддържане чистотата на 

териториите за обществено ползване по Закона за местните данъци и такси; 

■ да приема Програма за опазване на околната среда на общината и всяка последваща 

актуализация; 

■ да контролира изпълнението на програмата и ежегодното внасянето на отчети по 

изпълнението й от кмета на общината; 

■ да приема наредби, касаещи управлението на околната среда на общината и др. 

 

2.2.1.2. Нормативна уредба  

Разработени са няколко наредби, третиращи проблемите на околната среда в общината: 

Наредба за поддържане и опазване на обществения ред и чистотата на населените места на 

територията на община Долни чифлик“,  „Наредба за определяне размера на местните данъци 

на територията на община Долни чифлик“ и „Наредба по управление на отпадъците и 

поддържане чистотата на територията на община Долни чифлик“. 

Наредбата по управление на отпадъците и поддържане чистотата на територията на Община 

Долни чифлик е разработена и приета от Общинския съвет в съответствие с изискванията на чл. 19 

от ЗУО. С наредбата се уреждат: 

■ Правата и задълженията на община Долни чифлик, на физическите и юридическите 

лица, учрежденията и организациите, и взаимоотношенията между тях, при 

управлението на отпадъците. 

■ Реда и условията за изхвърлянето, събирането, включително разделното, 

транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането   на   битови,   

строителни   и   масово   разпространени отпадъци и поддържането на чистотата на 

територията на община Долни чифлик. 
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■    Заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на ЗМДТ. 

Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред и чистотата на населените места на 

територията на Община Долни чифлик урежда обществените отношения, свързани с осигуряването 

на условия за опазване на обществения ред, опазването на публичната и частната собственост, 

създаване на спокойствие, труд и отдих на гражданите и поддържане на естетичен вид, чиста 

природна среда и чистота на населените места на територията на общината. 

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Долни 

чифлик урежда съответните данъчни отношения в т.ч. и свързаните с генерирането на отпадъци 

данъци и такси. 

 

2.2.2. Сътрудничество с други организации 

Община Долни чифлик извършва обмен на информация за състоянието на околната среда 

със следните специализираните институции: РИОСВ - Варна, РЗИ - Варна, БДЧР - Варна, 

Областна администрация - Варна, Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна 

агенция по околна среда. Общината е в добро сътрудничество със съседните общини: Бяла, Аврен, 

Дългопол, Провадия, Несебър.  

 

2.2.3. Информиране на обществеността  

Съгласно чл. 17 от Закона за опазване на околната среда всеки има право на достъп до 

налична информация за състоянието на компонентите на околната среда, както и за дейностите 

или мерките, включително административни мерки, планове и програми, които оказват или са в 

състояние да оказват въздействие върху околната среда. 

Информирането на населението на община Долни чифлик за състоянието на околната среда, 

за изпълнението на мерките от Общинската програма за опазване на околната среда, както и за 

реализацията на проекти с екологична насоченост се осъществява чрез публикуването на 

информация в общинския вестник и интернет страницата на общината, чрез съобщения на 

информационното табло на общината и по местния кабелен канал. Извършва се уведомяване на 

населението за инвестиционни предложения и допускане изработването на проекти на подробни 

устройствени планове. 

 

2.2.4. Услуги, свързани с опазване на околната среда 

Община Долни чифлик извършва следните услуги, свързани с опазване на околната среда: 

■ осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци -контейнери, кофи и 

други; 

■ събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация,  „Екоинвест 

Асетс” АД, находящ се в с. Езерово, община Белослав  

■ осигуряване чистотата и поддържането на териториите, предназначени за обществено 

ползване; 

■ осигуряване поддържането и разширяването на зелените системи в населените места и 

край селищните територии, 

■ експлоатация, закриване и мониторинг на депото за битови отпадъци; 

■ организиране на разделното събиране на битови отпадъци, включително отпадъци от 

опаковки, като определя местата за разполагане на необходимите елементи на 

системата за разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки; 

■ организиране и прилагане на система за разделно събиране на излезлите от употреба 

луминесцентни и други лампи, съдържащи живак; 

■ организиране на дейността по събирането и съхраняването на излезли от употреба 

моторни превозни средства на площадките за временно съхраняване; 

■ определяне места за смяна на отработени моторни масла и информиране на 

обществеността за това; 

■ определяне на места за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба 
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батерии. 

■ Осъществяване на контрол срещу изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това 

места и/или създаването на незаконни сметища; 

■ изграждане, поддържане и експлоатация на канализационните мрежи и съоръженията 

за пречистване на битови отпадъчни води; 

■ информиране на населението за състоянието на околната среда. 

 

2.2.5. Социално-демографска характеристика;  

Демографските процеси, образователните и квалификационни характеристики са един от 

решаващите фактори за социално икономическото развитие на общността. 

Населението в община Долни чифлик през последните близо двадесет години показва 

тенденция на относително ниско намаление с 1 788 души. Това се равнява на спад с 9.8%. 

По-фрагментарен анализ сочи, че за последния десет годишен период населението намалява 

с 998 души, или с 5,6 %. Това намаление, съпоставимо с други сходни градове във вътрешността 

от територията на страната е ниско и по-скоро показва тенденция на някаква относителна 

устойчивост, въпреки горните цифрови изражения. Няма да е пресилено да се отбележи, че 

статистическите данни за последните десет години все пак отразяват, въпреки фиксирания спад не 

толкова стръмна крива на обезлюдяване. В този смисъл е посочената по-долу таблица № 2.1. 

Табл. 2.1. Население в община Долни чифлик през периода 2000 - 2019 г. (брой) 

Година 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Брой 20,106 20,031 19,662 19,573 19,547 19,534 19,527 19,354 19,378 19,316 

Година 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Брой 19,141 19,292 19,186 19,129 19,075 18,914 18,762 18,692 18,492 18,318 

• Източник: НСИ 

Динамиката на населението в община Долни чифлик през последните години показва 

тенденция на намаление средно с около 1.3 % през последните годни. По официални 

статистически данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението на община Долни 

чифлик е 19 360 души, а към 31.12.2019 г. възлиза на 18 318 души. По възрастова структура, 

данните сочат, че най-висок е делът на групата на възраст от 18 до 62 години, от която се формира 

основно трудовият потенциал. Икономически активното население при жените от 18 до 59 години 

е 5490, а при мъжете от 18 до 62 г. – 5892. Т. е. общо 58,61% от населението е в трудоспособна 

възраст, срещу 19,85% - в пенсионна. Останалите 22,15% са между 0 и 17 год., което в бъдеще ще 

влезе в трудоспособната възраст 

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре чрез 

коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на 

населението, което в бъдеще ще влезе в трудоспособна възраст (0 - 17 г.) и броя на излизащите от 

трудоспособна възраст (над 60 г. жени и над 63 г. мъже). Към 30.12.2020 г. в община Долни 

чифлик има относителен баланс в този аспект, но все пак с превес на влизащите 22,15 % спрямо 

19,85 % на излизащите. 

Данните сочат, че по-голяма част от населението е със значително по-ниско образование. че 

индивидите с висше образование са едва 857 души, равняващи се на 4,9 % от общия брой на 

населението. С най -висок дял са жителите с основно образование – 36,3 %, следвани от тези със 

средно образование с 28,3 % и начално и незавършено начално образование – 26,4 %. Този 

критерий е неблагоприятен за общината, независимо от констатираната близост до гр. Варна, в 

която изобилства наличието на множество висши учебни заведения от почти всички отрасли и 

специалности. Очевидни за местната общност са ниския жизнен стандарт и нежеланието за 

професионална реализация на завършилите висшисти. 

Повечето от приложените данни са на основание на предишното преброяване проведено 

през 2011 г., както и на наличната информация (данни от НСИ) т.к. понастоящем няма 

публикувана репрезентативна/представителна информация от проведеното през 2021 г последно 

актуално преброяване.  

 

2.2.6. Образование 
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На територията на общината се намират 11 детски заведения, от които 5 детски градини и 6 

филиала. Общият брой на учебните заведения е 8, от които 6 основни училища, едно средно 

училище – «Васил Левски» в гр. Долни чифлик и една професионална гимназия «ПГСС» също в 

гр. Долни чифлик.  Отпадането на ученици от училище е съществен проблем за общината. Голям е 

и относителният дял на учениците, ограничаващи образованието си до основно.  

Образователното равнище на човешкия ресурс е фактор от особено значение за развитието 

на местната общност. Съществува трайна тенденция придобилите добро образование да търсят 

личностна реализация в по-големи населени места. Една от основните задачи на община Долни 

чифлик в сферата на средното образование е разкриването на специалности и профили в средните 

училища с които да задържаме децата в общината, като същевременно те се реализират на пазара 

на труда в общината и региона. 

Една от важните цели на общоевропейската стратегия „Европа 2020” е подобряване на 

образователното равнище на населението, по-специално увеличаване на дела на населението с 

висше или еквивалентно на висше образование и намаляване на дела на преждевременно 

напусналите училище. 

Образователната система в община Долни чифлик е структурирана така, че да обхваща 

максимално пълноценно децата и учениците от всички населени места, а специалностите след 8 

клас се разкриват след ежегодни анкети сред децата, както и според нуждите на общината от 

специалисти. 

 

2.2.7. Социално състояние. Безработица 

Пазарът на труда включва два основни компонента: трудова заетост и безработица. 

Икономически активните лица в община Долни чифлик наброяват 11 600 души. Коефициентът на 

икономическа активност е около 60 % (съотношение между икономически активните лица и 

населението на 15 и повече навършени години). 

Изключително позитивни са резултатите на общинското ръководство за подобряване 

достъпа до заетост. От м. ноември 2019 г. до края на 2020 г. са устроени на работа общо 1 124 

лица, от които с посредничеството на Бюрото по труда – 1 029. С това посредничество на 

първичния пазар на труда са постъпили на работа 898 души, а по различни програми и мерки за 

заетост – 131 лица. 

Най-ниска е безработицата в населените места в близост до Черноморието, а най-висока в 

общинския център – гр. Долни чифлик. 

Най-висок коефициент на безработица се забелязва при лицата с начално и по-ниско 

образование, както и при средното. Несъответствието между предлаганите и търсените 

квалификации е очевидно предимно в следните групи: незавършилите училище, млади хора, 

завършващи основно образование и тези без или с много ниско ниво на професионална 

квалификация. Това несъответствие се наблюдава също така в групите от хора с образование и 

професионални квалификации, но без стаж, както и в групата на продължително безработните. 

Бързо нарастват нуждите от квалифицирана работна ръка, свързани с въвеждането и използването 

на нови производствени технологии, информационни и комуникационни технологии и в сферата 

на туризма. 

Проблемът с безработицата налага активна работа по различни програми и мерки за 

насърчаване на заетостта и осигуряване на работни места за стабилизиране пазара на труда и 

повишаване икономическата активност и равнището на доходи в общината. 

Общината не попада в списъка на общините с най- високо средногодишно ниво на 

безработицата в страната - Статистика на АЗ относно пазара на труда през 2017. В сравнение с 

предходни периоди нивата на безработица са ниски. Поради безработицата се наблюдава 

движение на населението от малките населени места към областния център, както и голям брой 

работещи и живеещи извън страната. През курортния сезон населението в с. Шкорпиловци и с. 

Ново Oряхово се увеличава. 

 

2.2.8. Здравеопазване 

На територията на Община Долни чифлик няма болнични заведения По данни на 
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Регионалната здравна инспекция функционират следните структури, предоставящи услуги в 

сферата на здравеопазването: 

- Брой лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ – 8; 

- Брой лечебни заведения за първична извънболнична дентална помощ – 5; 

- Самостоятелна медико-диагностична лаборатория; 

- Брой аптеки – 5 

- Брой дрогерии – 1 

За спешните случаи работи филиал на Бърза медицинска помощ. Много често филиалът е 

единствената възможност за достъп на населението до медицинска помощ, като това се отнася и за 

контингента граждани, които са с нарушени здравноосигурителни права. 

В общината функционират стоматологични кабинети, както и медицински кабинети към 

всяка образователна институция. 

 

2.3. Икономическо развитие на общината, стопански дейности; 

Икономическо състояние 

Водещи икономически отрасли в община Долни чифлик са промишлеността, търговията, 

строителството, туризма и селското стопанство. Най-голям е броят на фирмите с дейност в 

сферата на търговията, хотелиерството и ресторантьорството, следват фирмите в селското, 

ловното и горското стопанство. 

 

Промишленост 

Промишлеността в общината е представена от следните подотрасли: 

■ хранително-вкусова промишленост - производство на захарни изделия, сладкарски 

изделия, хлебопроизводство, месни производни; 

■ дърводобив и дървопреработване- производство на паркет, фурнировани плоскости, 

мебели, дограма, дървени въглища; 

■ преработваща промишленост - производство на комбинирани фуражи; 

■ добив на инертни материали, пясък, трошен камък; 

■ производство на строителни изделия и елементи; 

■ производство на алуминиева дограма. 

Геоложките особености на общината – наличието на находища на строителни материали 

– пясък, чакъли, глини и мергели за тухли са основна предпоставка за развитието на 

строителството.  

С промишлено значение са находищата на :  

- глини за тухли и керемиди  при с. Гроздьово;  

- мергели за тухли и керемиди в землището на с. Гроздьово;  

- пясъци при с. Старо Оряхово.  

Практически край много от населените места има разработени малки кариери за пясък, 

чакъл и глина, предимно за удовлетворяване на строителните нужди на населението.  

Кариери за баластрени материали има резкрити по коритото на р. Елешница, р. Армера, 

р. Луда Камчия, над с. Горен чифлик.  

Кариери за камък има в селата Голица, Булаир, Бърдарево, южно от гр. Долни чифлик.  

Кариери за глина има по терасата на р. Камчия, до с. Горен чифлик в участъка „Лонгоза“, 

край с. Гроздьово и в с. Пчелник – местността „Балтата“.  

По-малки находища на пясък има край селата Нова Шипка по долината на р. Камчия, с. 

Шкорпиловци и с. Детелина.  

Добивът на инертни материали заема важна част от добивната промишленост на 

общината. В Долни чифлик се произвеждат строителни изделия и елементи, алуминиева дограма и 

др.  

Изключително важен фактор за развитието на дърводобива и преработката на дървесина 

е местната осигуреност на суровини от горскостопанския сектор, както и – находищата на инертни 

материали за развитието на строителството. Преобладаващите широколистни гори - дъб, бук, ясен, 

са ценен потенциал за развитието на дърводобивната и дървопреработваща промишленост. 
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Най-голям дял от промишлеността, се пада на дърводобивът и дървопреработката. 

Предимно се произвеждат: паркет, фурнировани плоскости, мебели, дограма, дървени въглища.  

 

Туризъм 

Благоприятните природо-климатични условия и излазът на Черно море са предпоставка за 

развитие на туризъм в общината. на крайморската територия формирани четири курортни 

комплекса: „Камчия – Лонгоза”, „Шкорпиловци – север”, „Шкорпиловци – юг” и „Шкорпиловци 

– село”. Предлага се богат избор на бази за настаняване, както в зависимост от капацитета, така и 

в зависимост от категорията им.  Към настоящия момент категоризираните места за настаняване 

на територията на община Долни чифлик са 88, с прилежаща леглова база-3114 легла. . 

Преобладават бунгалата, апартаментите за гости и стаите за гости. 

 В КК „Шкорпиловци-север” са категоризирани 12 броя места за настаняване, в КК 

„Шкорпиловци-юг” 35 броя, в КК „Шкорпиловци-село”-16 броя, Вилна зона Шкорпиловци 4 бр. 

Категоризирани са 49 броя заведения за хранене и развлечения с общ капацитет 4713 места за 

сядане. 

 Времетраенето на работа на по-голямата част от туристическите обекти, находящи се на 

територията на КК “Шкорпиловци“ е сезонно (м. юни – м. септември). 

Природните условия в общината предлагат възможности за развитие на алтернативни форми 

на туризъм. Термалните минерални води със балнео-профилактични свойства в района на с. 

Шкорпиловци и на гр. Долни чифлик могат да бъдат ползвани за балнеолечение и за развитие на 

балнео туризъм. Богатото биоразнообразие и нископланинския  релеф западната  част  на  

общината  са  благоприятни  за развитие на селски и ловен туризъм, а наличието на защитените 

територии са предпоставка за развитие на екологичен и познавателен туризъм. 

Към настоящия момент потенциалът за развитие на туризъм в общината не е пълно усвоен. 

За привличането на външни туристи е необходимо провеждане на активна маркетингова политика 

и изграждане на съвременна туристическа инфраструктура -  

 

Селско стопанство 

35% от общата площ на Община Долни чифлик е обработваема земя. Тя представлява 

79,47% от общата площ на земеделските територии (21474,382 дка a). Най-голям дял в 

обработваемата земя в общината имат нивите 65,78 %, трети – лозята с дял от 5,12 % (874,480 ха) ) 

и последни -трайните насаждения с 5,04 % (860,585 ха. Броят на имотите са 43798, разположени в 

16 землища на територията на общината. 

Относително големият дял на обработваемата земя и благоприятните климатични и почвени 

условия са предпоставка за развитие на земеделието в общината. Регистрираните земеделски 

производители на територията на община Долни чифлик през периода 2019 – 2020 г. са 143, 

доказвайки устойчивост в сравнение с предходни години. .  

Отглежданите култури, за които се водят статистически данни към края на 2020 г. са:  

- Пшеница – 3551 дка;  

- Слънчоглед – 25164 дка;  

- Царевица – 16158 дка;  

- Есенен ечемик – 383 дка;  

- Лавандула – 202 дка;  

- Фасул – 95 дка;  

- Бостан – 484 дка;  

- Лозя – 111 дка;  

- Овощни насаждения 2062 дка  

 

От маслодайните технически култури в общината най-големи площи заема слънчогледа.  

Продукцията от овощарството е насочена предимно към гр. Варна, малка част към КК 

”Шкорпиловци” и КК ”Камчия”. 
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Състоянието на трайните насаждения е влошено. Изтича амортизационния срок на реално 

ползване. Голяма част от тях не се обработват поради настъпване на трайни увреждания на 

насажденията и липса на финансови средства за обезпечаване отглеждането им. Необходимо е 

бракуване и ликвидиране на старите амортизирани насаждения и създаването по нов образец на 

съвременни масиви от овощни видове. 

Зеленчукопроизводството е развито по поречието на р. Камчия и представлява 0,4% от 

обработваната земеделска земя. Стимул в развитието на зеленчукопроизводството е близостта до 

големия консумативен център - гр. Варна и курортните комплекси. 

В района на с. Голица и Бърдарево се отглежда лавандула. 

Главният проблем за производителите на плодове и зеленчуци в общината е лошото 

състояние на напоителната система, което се дължи на липса на финансови средства за 

възстановяването и поддържането й. 

Климатичните условия, наличието на пасища и ливади в полупланинската част на общината 

и фуражното производство създават благоприятни условия за отглеждане на овце, крави, говеда, 

свине и др. 

В северната част на територията на общината като водещо се е наложило говедовъдството, 

следвано от овцевъдството, а в южната – овцевъдството и свиневъдството. Наблюдава се 

тенденция към увеличаване на общия брой животни във всички стопанства в Общината, 

обуславящо се от търсенето на вътрешния пазар.  

На сегашния етап интерес се проявява и към подотрасъла пчеларство, като е налице 

нарастване броя на пчелните семейства. 

Горско стопанство  

Горските територии са 285331 hа, което е 58% от общата територия на общината. Това 

обуславя както развитата дърводобивна и дървопреработваща промишленост, така и развитието на 

ловния туризъм. На територията на общината развиват дейност две лесничейства: Държавно 

лесничейство “Старо Оряхово” и Държавна дивечо въдна станция “Шерба” - с. Горен чифлик. 

Общата площ на ДЛ “Старо Оряхово “ е 23968 hа, като държавен горски фонд е 23686 hа, а 

частен горски фонд – 282 hа, а на ДДС “ Шерба” е 13903,9 hа, от които държавен горски фонд – 

13814,2 hа и частен горски фонд – 89,7 hа. 

Преобладаващи дървесни видове в ДЛ ”Старо Оряхово” са благун - 53,2% и зимен дъб - 

12,2%. Средногодишното ползване на главните сечи е 39 560 m3, а на отгледните сечи 25 150 m3. 

Годишно се залесяват 29,4 hа топола, акация, липа и ясен. Една част от територията се използва за 

паша на едър и дребен рогат добитък, а друга е обект на билкарите за диворастящи билки и горски 

плодове. 

Преобладаващите дървесни видове в ДДС “Шерба” са благун 25,8% и цер 16,7%. 

Средногодишните ползване на главните сечи 19178 m3, а на огледните 11613 m3. Ежегодно се 

залесяват в ДДС “Шерба” 27,2 hа топола, акация, липа, ясен. 

Предпоставки за развитието на ловен туризъм има в БИРП “Самотино” и комплекс “Горска 

барака”, ловностопански район “Шерба”, “Фазанария”. Преобладаващите видове дивеч в ловните 

райони са благороден елен, сърна , елен лопатар, дива свиня, заек, яребица, фазан. 

Намаляване обема на залесителните мероприятия и активизирането на сечта в последните 

години са предпоставка за екологични промени в близко бъдеще. 

Състояние на инфраструктурата 

В общината има добре изградена пътна мрежа. Общата дължина на изградената пътна мрежа 

е 113.5 км., от които 13.6 км. пътища І клас, 27.5 км. пътища ІІІ клас и 72.4 км. пътища ІV клас. 

Транспортни оси, преминаващи и обслужващи територията на общината са пътните Варна – 

Бургас, Шкорпиловци – Старо Оряхово – Долни чифлик – Провадия и Долни чифлик – Булаир. Те 

обслужват връзките и със съседните общини от Черноморския регион и вътрешността на страната. 

Оста Варна – Бургас, формирана от първокласния път І-9 и ІІІ-906 има важно стопанско значение, 

тъй като производствените и пазарни връзки на общината са ориентирани главно към двата 

черноморски икономически центъра и двете международни пристанища и летища, през които 
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преминава по-голяма част от експортната й продукция. Има ключова роля за развитието на 

туризма по крайбрежието. Провежда целия туристически трафик между Северното и Южното 

Черноморие, има важно международно значение, тъй като осъществява връзки със съседни страни 

- Румъния и Турция, част от Европейски коридор No 8.Развива се автомобилният транспорт. След 

закриването на жп-линията Синдел - Старо Оряхово няма действащ железопътен транспорт. 

Закрито е и летището при с. Пчелник, използвано за нуждите на селскостопанската авиация. 

• Цитирани и използвани са данни от НСИ и Плана за интегрирано развитие на община 

Долни чифлик 2021 – 2027 г 

2.4. Екологична характеристика. 

АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

2.4.1. Атмосферен въздух 
Територията на общината попада в район с минимален брой случаи с тихо време, което 

спомага за разсейването на евентуално замърсяване в района. Изключение правят западните части 

на долините на р. Камчия и р. Фъндъклийска, където има условия за образуването на 

температурни инверсии и задържане на атмосферните замърсители.  

Община Долни чифлик е отдалечена от регионалните източници на замърсяване на въздуха. 

Общината попада в групата на районите, определени от ИАОС съгласно изискванията на Наредба 

№ 7 за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, в които нивата на 

атмосферните замърсители не превишават долните оценъчни прагове.  

На територията на община Долни чифлик няма постоянни пунктове за мониторинг на 

качеството на атмосферния въздух.  

Съгласно доклад на регионалната инспекция, основните замърсители на въздуха в общината 

са следните промишлени обекти:  

• асфалтова база на “Пътища и мостове” ЕООД, с. Старо Оряхово.  

Дървопреработващите предприятия замърсяват въздуха с прах, серен и азотен диоксид.  

Част от базите за производство на дървени въглища са незаконно изградени и несъобразени 

с екологичните изисквания и Закона за устройство на територията. Общинският съвет е приел 

Концепция за производство на дървени въглища, в която са посочени изискванията за изграждане 

на такива обекти.  

Автотранспортът е източник на замърсяване на въздуха в прилежащите ивици до пътните 

артерии. Замърсяването е със серни и азотни оксиди, въглероден оксид, олово, полиароматни 

въглеводороди. Изложени на такова замърсяване са жилищните територии на с. Старо Оряхово, с. 

Рудник, гр. Долни чифлик и с. Гроздьово, през чиито територии минават оживените пътища Варна 

– Бургас и Старо Оряхово – Провадия.  

Атмосферният въздух е с най-добри показатели в приморската и западната планинска част 

на общината.  

За намаляване на замърсяването на въздуха от автотранспорта е необходимо да се 

реабилитира и доизгради зелената система, особено в областта на транспортното озеленяване. 

Наличието на дървесна и храстова растителност около пътните артерии предотвратява 

разсейването на вредните газове и праха и блокира миграцията на тежки метали в почвата и 

околната среда.  

За намаляване на замърсяването на въздуха от комунално-битовото отопление през студения 

период на годината следва да бъдат предприети мероприятия за повишаване на енергийната 

ефективност на сградите.  

С поощряване на инвестициите за електропроизводство във възобновяеми източници на 

енергия на територията на общината ще бъде ограничено прогресиращото замърсяване на 

природата и напредващото глобално затопляне. 

 

2.4.1.1. Източници на атмосферно замърсяване.  

Националната автоматизирана система за контрол на качеството на атмосферния въздух 

(НАСККАВ) обработва данните за качеството на атмосферния въздух в приземния въздушен слой. 

В обхвата на РИОСВ- Варна попадат 5 автоматични измервателни станции (АИС). Една от тях е 

на територията на община Долни чифлик: АИС „Старо Оряхово”, с. Старо Оряхово. Измерват се 
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следните показатели: ФПЧ10, SO2, NO2 /NO, CO и O3. 

По данни от Регионалния доклад за състоянието на околната среда през 2017 г. на РИОСВ 

Варна в АИС „Старо Оряхово”, с. Старо Оряхово по показател ФПЧ10 са регистрирани 329 

средноденонощни концентрации, от тях 1 стойност превишава ПС за СДН от 50 μg/m3 . 

Регистрираната наднорменна стойност от 53,54 μg/m3 е през месец февруари. Средногодишната 

концентрация от 7,98 μg/m3 не превишава СГН от 40 μg/m3 . В сравнение с 2016 г. (средногодишна 

концентрация от 9,61 μg/m3) се запазват нивата на концентрациите под СГН.  

През 2017 г. не са регистрирани стойности за озон, превишаващи прага за информиране на 

населението от 180 μg/m3 и прага за предупреждение на населението от 240 μg/m3. По отношение 

на Серен диоксид през 2017 г. няма регистрирани превишения над ПС за СЧН, както и на 

алармения праг. В периода 2016 г. - 2010 г. няма регистрирани превишения на ПС за СЧН от 350 

μg/m3. Среднодневната норма от 125 μg/m3 не е превишавана. През годината не са регистрирани 

превишения за азотен диоксид над ПС за СЧН от 200 μg/m3 и на алармения праг от 400 μg/m3 . В 

периода 2016 г. - 2010 г. средногодишната норма от 40 μg/m3 не е превишавана. За показател 

въглероден оксид не са регистрирани превишения на съответните допустими концентрации. 

Съгласно доклад на регионалната инспекция, основните замърсители на въздуха в общината 

са следните промишлени обекти: 

          - дървообработващи: “Камчийски дъб” ЕООД, 

   - асфалтова база на “Пътища и мостове” ЕООД, с. Старо Оряхово. 

Автотранспортът е източник на замърсяване на въздуха в прилежащите ивици до пътните 

артерии. Замърсяването е със серни и азотни оксиди, въглероден оксид, олово, полиароматни 

въглеводороди. Изложени на такова замърсяване са жилищните територии на с. Старо Оряхово, с. 

Рудник, гр. Долни чифлик и с. Гроздьово, през чиито територии минават оживените пътища Варна 

– Бургас и Старо Оряхово – Провадия. 

Атмосферният въздух е с най-добри показатели в приморската и западната планинска част 

на общината. 

За намаляване на замърсяването на въздуха от автотранспорта е необходимо да се 

рехабилитира и доизгради зелената система, особено в областта на транспортното озеленяване. 

Наличието на дървесна и храстова растителност около пътните артерии предотвратява 

разсейването на вредните газове и праха и блокира миграцията на тежки метали в почвата и 

околната среда. 

За намаляване на замърсяването на въздуха от комунално-битовото отопление през студения 

период на годината следва да бъдат предприети мероприятия за повишаване на енергийната 

ефективност на сградите. 

С поощряване на инвестициите за електропроизводство във възобновяеми източници на енергия 

на територията на общината ще бъде ограничено прогресиращото замърсяване на природата и 

напредващото глобално затопляне. 

 

2.4.2. Води. 

Цялата територия на общината се отнася към границите на Черноморския водосборен 

басейн. През цялата северна част на общината - от запад на изток, преминава почти цялото 

течение на река Камчия с дължина от 48 км, с малко изключение в Община Аврен. От юг в нея се 

вливат реките Дебелец, Сарпдере, Чаирдере и други по-малки, водещи началото си от Камчийска 

планина.  

В югоизточната част преминава цялото течение на Фъндъклийска река, а в най-южната част, 

в землищата на селата Голица и Бърдарево – горното течение на река Двойница.  

На територията на общината има изградени пет язовира - „Рудник“, „Долни чифлик“, 

„Торсуна“, „Юнец“ и „Пчелник“, водите на които се използват предимно за напояване на 

земеделските земи в Долнокамчийската долина.  

Термални минерални води са разкрити в източната част на общината в района на с. 

Шкорпиловци в район “Долна Камчия”. Водата съдържа минерали с промишлено и балнеоложко 
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значение. Те са с характеристики, които позволяват прилагането им за лечение и профилактика на 

широк набор от заболявания – сърдечносъдови, опорно - двигателни, неврологични, 

гинекологични, дихателни, кожни и обменно-ендокринни. Въпреки добрите предпоставки, водите 

не се използват за балнеолечение. 

 

2.4.2.1. Повърхностни води. 

На територията на общината реките Двойница и Елешница са застъпени в горните си 

течения, а р. Камчия - в долното си течение. На територията на общината се намират почти всички 

десни притоци на р. Камчия – р. Доделен, р. Армира, р. Кованлъшка и р. Чаирдере, както и р. 

Фъндъклийска с малки изключения. 

Екологичното състояние на река Камчия се следи в два постоянни пункта за наблюдение: 

пункт BG2KA00119MS002 при с. Гроздьово (за водно тяло BG2KA130R1002) и пункт 

BG2KA00119MS001 при м. Пода, при устието на река Камчия (водно тяло BG2KA130R1102) 

По данни на БДЧР- Варна - средногодишни обобщени данни за 2016 г., р. Камчия при с. 

Гроздьово се характеризира със следното състояние по основни физико- химични показатели 

Табл. № 2.4.2.1. Средногодишни обобщени данни за 2016 г., р. Камчия при с. Гроздьово 

пункт BG2KA00119MS002 – р. Камчия с. Гроздьов 

 показател O2 БПК5 NH4 NO2 

много 

лошо 

 

 

NO3 N-общ PO4 

много 

лошо 

Р- общ 

състояние отлично  отлично  отлично добро добро добро добро отлично 
 

През 2016 г., р. Камчия при местността „Пода” (водно тяло BG2KA130R1102) по основни 

физико- химични показатели по средногодишни стойности се характеризира със следното 

състояние: 

Табл. № 2.4.2.2. Средногодишни стойности на р. Камчия при местността „Пода”    

Пункт BG2KA00119MS001 – р. Камчия м. Пода 

Показател O2 БПК5 NH4 NO2 

много 

лошо 

 

 

NO3 N-общ PO4 

много 

лошо 

Р- общ 

Състояние отлично  отлично  отлично добро добро добро добро отлично 

Реката и в двата участъка на територията на община Долни чифлик се характеризират с 

подобрено  състояние по отношение на биогенни елементи при запазване на много добър 

кислороден режим. Въпреки това на лице са влияния от точкови и дифузни източници на 

замърсяване. Стойностите на физико-  химичните показатели за качество на водите на р. Камчия 

през 2017 г. при двата пункта не  показват отклонение от характерните стойности.   

Точкови източник на замърсяване на р. Камчия на територията на община Долни чифлик са 

кариерата за добив на трошен камък на Ескана АД, рибарник „Елешница”, с. Гроздьово на „Елсед” 

ЕООД, гр. Долни чифлик, които заустват промишлени отпадъчни води в нея. 

Дифузни източници на замърсяване на водите на река Камчия са населените места в 

общината без ПСОВ и канализация, както и депата и нерегламентираните сметища, разположени 

близо до реката. 

На територията на община Долни чифлик се намира една хидрометрична станция (ХМС) – 

оперативен пункт за мониторинг, в която се определят средна, минимална и максимална годишна 

стойност на оттока. Станцията е при водно тяло BG2KA130R002  р. Камчия - с. Гроздьо  и се 

стопанисва от НИМХ– БАН. Данните от мониторинга за 2016г. показват: минимална стойност на 

оттока 5,55 m3/s; максимална стойност на оттока: 79 m3/s; средна стойност: 16,09 m3/s. Това са най- 

високите стойности на отток за речния басейн на р. Камчия.   

Съгласно Предварителната оценка на риска от наводнение (ПОРН) в Черноморски район за 

басейново управление на водите, 2012 г., районът Камчия, Долни чифлик, Кривини (код BG2-

APSF_KA_01)  е определен като район с висок риск от наводнения.  

Естественият воден баланс и хидродинамика на р. Камчия е нарушен от построените диги по 

цялото долно течение (от местността “Пода” до водослива на реките Луда и Голяма Камчия), от 

построените язовири (“Елешница”, “Горен чифлик”, “Долни чифлик” и “Пчелник”) и направените 
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корекции по речното дере. Извършени са немалко корекции и по речните дерета на притоците на 

р.Камчия. Това се прави с цел регулиране на водния отток, предотвратяване на наводнения и 

придобиване на работни площи, които понастоящем са 50 000 dka. 

Хидротехническото строителство и корекциите на речни дерета във водосбора на р. Камчия 

са довели до унищожаване на естествените разливни територии на реката и нарушаване на 

естествения воден баланс, което се е отразило негативно върху екологичният й статус и 

състоянието на биосферния резерват “Камчия”. Като резултат от отводняването се просмукват 

морски води, които предизвикват засоляване на почвите и подпочвените води. Едни от мерките, 

които ще се приложат за възстановяване на естествения воден баланс в долното течение на р. 

Камчия, съгласно Плана за управление на природен резерват „Камчия” за периода 2005–2014 г. 

(изготвен от МОСВ и Българо-Швейцарската програма за опазване на биоразнообразието), е 

напълно или частично ликвидиране системите за отводняване и премахване на дигите по южния 

бряг на реката в участъка на резервата. 

Естествените езера и блата по поречието на р. Камчия са пресушени и превърнати в 

обработваема земя с изградени напоителни системи. Част от тях са се съхранили единствено на 

територията на резервата “Камчия”. Това са типични крайморски езера и блата, предимно 

мигриращи с изкуствено регулирано водно ниво - колебанията във водното ниво зависят от 

подпочвените води и работата на напоително - отводнителната система под с. Старо Oряхово. 

При пълно или частично възстановяване на естествените влажни зони и езера около реките 

се предоставят възможности за развитие на алтернативен туризъм, тъй като тези местообитания 

привличат птици, подобряват рибните популации и разнообразие, разширяват възможностите за 

реализиране на проекти, финансирани по програмите за развитие на екотуризъм и опазване на 

биоразнообразието в България. 

На територията на общината има 5 язовира и два рибарника: 

- язовир “Юнец” (частна собственост); 

- микроязовир с. Рудник (частна собственост); 

- язовир “Долни чифлик” (частна собственост на стената и съоръженията); 

- язовир “Пчелник” (частна собственост на стената и съоръженията); 

- язовир “Горен чифлик” (общинска собственост, отдаден под наем); 

- рибарник с. Гроздьово (частна собственост); 

- рибарник с. Венелин (частна собственост). 

Общата характеристика на язовирите в общината е представена в таблицата по-долу. 

Табл. № 2.4.2.3. Общата характеристика на язовирите в общината 

Язовир Поречие Дълбочина 

при 

яз.стена, m. 

Максимале

н обем, 

млн.m3 

Полезен 

обем, 

млн.m3 

Огледалн

а площ, 

km2 

Проектна 

категория 

Горен чифлик Камчия 17.17 1.6 1.58 0.32 II 

Долни 

чифлик 

Камчия 17.2 2.52 2.45 0.528 II 

Пчелник Камчия 17.7 1.162 1.1 0.22 II 

Юнец Фандъклийск

а 

12.8 0.443 0.432 0.1 II 

Деретата   на   територията  на  Община  Долни чифлик 

Характеризират се с недостатъчна проводимост и се нуждаят от ремонтно-възстановителни 

работи. За да не се допусне заливането на къщи и имоти в общината при евентуално повишаване 

на нивото на водите е необходимо системно почистване на деретата от наноси, храстовидна 

растителност и натрупани битови отпадъци. 

За състоянието на морските води пред общината определящо е трансграничното постъпване 

на замърсени водни маси. Местните източници на замърсяване на морската акватория имат 

незначително участие в общото замърсяване. Част от тях замърсяват директно морските води. 

Това са част от курортните обекти около с. Шкорпиловци, животновъдните стопанства в района на 
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селото и застрояването на морския бряг. 

 

2.4.2.2. Подземни и минерални води 

Община Долни чифлик попада изцяло във Варненския хидроложки район. Изключение 

правят югозападните й части, които се намират в Източнобалканския район. Във Варненския 

хидроложки район в хидроложко отношение най-добре проучена е Долнокамчийската падина. 

Натрупаните статични запаси от подземни води са значителни - възлизат на 160-170 млн. m3. 

Водата е прясна с обща минерализация между 0,4 и 0,6 g/dm3 и е от средно до много твърда. По 

минерален състав е хидрокарбонатно-калциево–магнезиева. В най-източната част на падината се 

смесват сладки води със солени от морето, при което се получават засолени води с 

хидрокарбонатно-хлоридно-натриево-калциев състав. 

Напорни води (извори) с малък дебит (3 dm3/s) има в с. Ново оряхово. Ненапорни води с 

обща минерализация 2,6 g/dm3, средно твърди и съдържащи сероводород има в района на с. 

Венелин. 

В Източнобалканския хидроложки район преобладават пукнатинно карстови и пукнатинни 

непластови води. По химичнен състав на подземните води са хидрокарбонатни, хлоридни, 

сулфатни, а по отношение на катионите - главно калциеви и натриеви. Характерна за района е 

слаба водоносност и извори с малък дебит. 

Минералните извори са с нисък дебит. Минералните води са богати на желязо, йод и бор. 

Термални минерални води са разкрити в източната част на общината в района на с. Шкорпиловци 

до местността “Пода”, както и в местността “Ботево” - гр. Долни чифлик. Водата съдържа 

минерали с промишлено и балнеоложко значение. 

Минералните води в общината са с характеристики, които позволяват прилагането им за 

лечение и профилактика на широк набор от заболявания – сърдечносъдови, опорнодвигателни, 

неврологични, гинекологични, дихателни, кожни и обменно-ендокринни. 

Може да се заключи, че в общината има добри предпоставки за развитието на 

балнеолечение. 

 

2.4.2.3. Питейни води 

Основната част от населените места и населението са осигурени с необходимите количества 

питейни води. Населените места Долни чифлик, Кривини, Гроздьово, Пчелник, Детелина, Старо 

оряхово, Шкорпиловци, Ново оряхово, Рудник и Юнец се захранват от магистрален водопровод 

“Камчийски пясъци”. Населените места Булаир, Голица, Солник, Венелин, Горен чифлик и 

Бърдарево се водоснабдяват от местни водоизточници. 

През летния сезон има недостиг на питейни води в село Булаир. 

Висок е делът на населението в общината обслужвано от пречиствателни станции за 

питейни води – 89,4 %, при 80,2 % за областта. 

Значителна част от водопроводната мрежа е амортизирана и това води до чести аварии и 

значителни загуби на вода. Подобряването на качеството на водоснабдяването в общината изисква 

реконструкция, подмяна и доизграждане на водопроводната мрежа. 

Към 2017 г. е приключен проект „Реконструиране на водопроводната и канализационна 

система  на гр. Долни чифлик към интегрирано управление на водите на гр. Долни чифлик – І 

етап: битова канализация с канализационни отклонения“. Изградени са 17 канализационни 

клонове, с което значително е подобрена водопроводната и канализационна мрежа.  

2.4.2.4. Отпадъчни води 

Характерна за общината е ниската степен на изграденост на канализационната система, 

поради липса на финансов ресурс. Общината непрекъснато търси финансиране на дейностите по 

изграждане на канализационна система в населените места в общината. 

Частично изградена е канализационната система на гр. Долни чифлик. 

Изградена е частично канализационна мрежа в гр. Долни чифлик. Отпадъчните води се 

отвеждат в пречиствателната станция на завода „Алфа Ууд – България, която към момента се 
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стопанисва от община Долни чифлик. 

В с. Гроздьово е изградена канализационна мрежа по главната улица. В КК Шкорпиловци е 

изградена частна ЛПСОВ, която поема отпадъчните води на два почивни комплекса. 

В останалите населени места в общината битовите отпадъчни води (предимно битово-

фекални) се отвеждат до септични ями.  

Съгласно Програмата за прилагане на Директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на 

отпадъчните води от населени места и Наредба № 6 за емисионни норми за допустимо съдържание 

на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, до 31.12.2014 г. 

всички агломерации от 2000 до 10000 е.ж. трябва да имат изградени канализационни мрежи. В 

срок до 31.12.2014 г. отпадъчните води от посочените агломерации, които постъпват в 

канализационните мрежи, преди заустването им във водните обекти трябва да бъдат подложени на 

вторично или еквивалентно на него пречистване. Три населени места на територията на общината 

са с население над 2000 е. ж. - гр. Долни чифлик, с. Гроздьово и с. Старо Oряхово. Изграждането 

на канализационни мрежи и пречиствателни станции за формираните в тях отпадъчни води трябва 

да бъде извършено в посочените срокове, за да бъдат спазени нормативните изисквания и да бъде 

прекратено замърсяването на повърхностните води, подземните води и почвите на територията на 

общината. 

Отпадъчните води от агломерации под 2 000 е.ж., които постъпват в канализационни мрежи, 

преди заустването им в повърхностни пресни води и устия на реки, трябва да бъдат подложени на 

подходящо пречистване, което осигурява спазването на имисионната норма на водоприемника и 

спазването на разпоредбите на Наредба №6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото 

съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водните обекти. 

Срокът за изпълнение на изискването е 31.12.2015 г. За да бъде спазено това изискване на 

националното и европейското законодателство е необходимо изграждането на канализационни 

мрежи в селата в община Долни чифлик с население под 2000 е. ж. и избор на подходящ метод за 

третиране на отпадъчните води - изграждане на биолагуни, филтрационни полета, почвени филтри 

и др. 

Освен изграждане и рехабилитация на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води, за 

подобряване на екологичното състояние на водите ще допринесе и почистването на каналите на 

овражно-речната система от отпадъци и ефективното и законосъобразно управление на 

отпадъците, генерирани на територията на общината. 

На територията на община Долни чифлик функционират 2 пречиствателни станции за 

отпадъчни води, върху които контрол упражнява РИОСВ- Варна:  

■ ПСОВ „Шкорпиловци“ –  на територията на к. к. „Шкорпиловци“ (УПИ №000263), 

община Долни чифлик; 

■ ГПСОВ „Долни чифлик“ – гр. Долни чифлик.   

ПСОВ „Шкорпиловци има разрешение за заустване на пречистени отпадъчни води в Керез 

дере, при точка на заустване с координати: 420 57` 20,0`` С.Ш. ; 270 53` 38,6`` И.Д.. В ПСОВ 

„Шкорпиловци“ се извършва механично и биологично пречистване на водите. 

ГПОВ „Долни чифлик“- гр. Долни чифлик се стопанисва и експлоатира от община Долни 

чифлик и все още не е предадена за експлоатация на ВиК дружеството, обслужващо района. В 

ПСОВ постъпват за пречистване отпадъчните води канализационната мрежа на град Долни 

Чифлик. ПСОВ има издадено разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни 

води в повърхностни водни обекти от БДЧР- гр. Варна. Разрешено е заустването на пречистените 

води в р. Кривинска (водно тяло с код BG2KA130R002), вливаща се в р. Камчия. ПСОВ “Долни 

чифлик” работи със съоръжения за механично и биологично пречистване на отпадъчните води без 

възможност за снижаване на показателите общ азот и общ фосфор. Съоръженията в станцията са 

силно амортизирани и не могат да пречистват отпадъчните води до нормите, регламентирани в 

издаденото разрешителното за заустване. По резултатите от контролен мониторинг се констатира 

превишение на ИЕО, поставени в разрешителното за заустване по показатели БПК5, ХПК, 

неразтворени вещества и общ азот. 

http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/Reg6EmNormsAdmisCont.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/Reg6EmNormsAdmisCont.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/Reg6EmNormsAdmisCont.doc


  
  

40 
 

През 2020 година община Долни чифлик е провела две обществени поръчки за изработка на 

проекти за ПСОВ на територията на общината, както следва: 

- “Изготвяне на инвестиционен проект и осъществяване на авторски надзор на обект: 

изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Долни чифлик – Старо 

Оряхово“  

- “изготвяне на инвестиционен проект и осъществяване на авторски надзор на обект:  

изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на с. Шкорпиловци и 

довеждащи канализационни колектори”. 

 

2.4.2.5. Информация за връзките на програмата с целите и мерките на ПУРБ и ПУРН   
 

Програма за управление на отпадъците на община Долни чифлик е елемент от цялостната 

система за планиране на развитието на общината и региона, поради което при разработването й е 

проследена взаимовръзката на тази програма с други програмни документи с цел координация и 

съвместяване както и постигане на синергичен ефект от изпълнението им. ПУО 2021-2028 е 

съобразен с изискванията и ограниченията, наложени от действащата в страната нормативна 

уредба.  

 

Общинската програма за управление на отпадъците 2021-2028 г. на община Долни чифлик е 

разработена в координация както с национални, така и с общински програмни документи, в която 

са отразени спецификите, приоритетите и потребностите на общината в сферата на управление на 

отпадъците.  

План за управление на речните басейни (ПУРБ 2016-2021г.) за Черноморски район, съгласно 

РДВ 2000/60/ЕС; 

 и План за управление на риска от наводнения (ПУРН 2016-2021г.), съгласно Директива 

2007/60/ЕС; 

На основание чл. 13 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка 

(Наредба за ЕО), във връзка с внесена информация в РИОСВ Варна съобразно становище с изх. № 

05-09-784/А5/21.10.2022 г. на БДЧР Варна. В резултат е издадено писмо с Изх. № 05-09- 

784/А5/21.10.2022г. на БДЧР Варна, с което е изискано „Програмата за управление на отпадъците 

на Община Долни чифлик за периода 2021-2028 г.“ да бъде допълнена със следната информация: 

 

При изготвянето на ПУО са взети предвид изискванията на Закона за водите, План за 

управление на речните басейни (ПУРБ 2016-2021г.) за Черноморски район, съгласно РДВ 

2000/60/ЕС, и План за управление на риска от наводнения (ПУРН 2016-2021г.), съгласно 

Директива 2007/60/ЕС. ПУО на община Долни чифлик, 2021-2028, кореспондира със заложените в 

ПУРБ 2016-2021 мерки, доколкото те касаят управлението на отпадъците на общинско ниво. 

 

Районът на община Долни чифлик попада в обхвата на Басейнова дирекция за управление на 

водите-Черноморски район - Варна. Черноморският район за басейново управление на водите 

(ЧРБУ) обхваща територията на водосборните области на реките, вливащи се в Черно море от 

северната до южното граница на България, включително вътрешните морски води и 

териториалното море. Управлението на водите се извършва съгласно действащата в страната 

законодателна и нормативна уредба, като конкретните дейности в близък и дългосрочен аспект са 

на основата на разработен План за управление на водите в речния басейн. С Решение № 

1107/29.12.2016 г. на Министерски съвет е приет План за управление на речните басейни в 

Черноморския район за басейново управление за периода 2016-2021 г. и национална програма за 

изпълнението му. Планът е съгласуван с МОСВ със Становище по Екологична оценка №6-2/2016 

г. В тази връзка, при характеризирането на водните обекти – повърхностни и подземни са 

взети предвид основно изложените в ПУРБ - информация и изисквания към управлението 

на водите. 

 

В процес на изготвяне е актуализация на ПУРБ с нов програмен период 2022-2027 г., който 

се очаква да бъде приет от Министерски съвет до края на 2022 г. Програмния период на ПУО на 
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Община Долни чифлик за периода 2021-2028 г. съвпада с периода на актуализирането, 

изготвянето и прилагането на третите ПУРБ 2022-2027г. и вторите ПУРН 2022-2027г. 

 

2.4.2.5.1. Повърхностни води 

На територията на общината реките Двойница и Елешница са застъпени в горните си 

течения, а р. Камчия - в долното си течение. На територията на общината се намират почти всички 

десни притоци на р. Камчия – р. Доделен, р. Армира, р. Кованлъшка и р. Чаирдере, както и р. 

Фъндъклийска с малки изключения. В териториалния обхват на община Долни чифлик попадат и 

крайбрежни морски води. 

 

Водните тела, попадащи в по- голямата си част в териториалния обхват на община Долни 

чифлик са следните: 

1. Крайбрежни водни тела 

 BG2BS000C1007 – „от Шкорпиловци до н. Емине“; 

 BG2BS000C1006 – „от к.к. Камчия до Шкорпиловци“; 

 

2. Повърхности водни тела  

Съгласно Изх. № 05-09-784/А5/21.10.2022г. на БДЧР Варна повърхностните водни тела, попадащи 

в голяма част на територията на общината са: 

 BG2KA130R1102 – „р. Камчия – от с. Дъбравино (шосеен мост) до устие; 

 BG2KA130R1002 – „р. Камчия от вливане на р. Луда Камчия до с. Дъбравино (шосеен 

мост); 

 BG2SE400R004 – „I участък – р. Двойница – от извора до след с. Дюлино; II участък – р. 

Еркешка – от извора до вливане в р. Двойница“.  

 BG2KA200L006 – „яз. „Елешница“ 

 BG2KA200R005 – „р. Елешница – от яз. „Елешница“ до вливане в р. Камчия“; 

 BG2KA200R007 – „р. Елешница от извор до вливане в яз. Елешница“; 

 BG2SE200R1001 – „р. Фъндъклийска – от извора до граница на преходни води“; 

 BG2SE200R1101 – „р. Фъндъклийска“ – от граница на преходни води до вливане в Черно 

море при с. Шкорпиловци“; 

Две от посочените водни тела са силно модифицирани водни тела (СМВТ), а именно: ВТ 

BG2KA130R1002 – „р. Камчия от вливане на р. Луда Камчия до с. Дъбравино (шосеен мост) и  

BG2KA200L006 – „яз. „Елешница“. Останалите ВТ  попадат в категорията „естествени“ по хидро- 

морфологични  характеристики. 

Мониторинг на повърхностните водни тела 

Съгласно Закона за водите, чл.155, ал.1, т.4, буква „б“, директорът на съответната Басейнова 

дирекция планира и участва в провеждането на мониторинга на водите, обобщава и анализира 

данните от проведения мониторинг, в това число за химичното и екологичното състояние на 

повърхностните води. Контролът върху състоянието на подземните и повърхностни води се 

осъществява от Басейнова дирекция „Черноморски район“ – гр. Варна /БДЧР/. Състоянието на 

питейните води и водоизточниците на общината се контролират системно от РЗИ – Варна. 

Извършва се наблюдение в мониторингови пунктове, като разширения химически анализ на 

водите се прави по различни показатели. 

Съгласно чл.169, ал. 2 от Закона за водите (в сила от 28.01.2000 г. с посл. изм. и доп. ДВ 

бр.44 от 13 май 2020 г.), мониторингът на водите и на зоните за защита на водите осигурява 

съгласуван и изчерпателен преглед на състоянието на водите във всеки район за басейново 

управление. Мониторингът се извършва по одобрени от Министъра на околната среда и водите 

програми, разработени от басейновите дирекции в съответствие със спецификата на водните тела 

и техните характеристики. 

Мониторинговите пунктове се определят въз основа на оценка на риска, натоварването и 

агресивната дейност върху водните тела. Изборът на показатели за анализ е въз основа на вида 

количеството натиск, изразяващ се в концентрацията на наблюдаваните замърсители. Оценката на 

химическото състояние на повърхностните водни тела, замърсяващите вещества се съпоставят с 

определени стойности на стандартите за качество, въведени с Директива 2008105/ на Европейския 
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парламент и на Съвета от 18.12.2008 г. за определяне на стандарти за качество на околната среда в 

областта на политиката за водите изразена в Наредба за стандарти за качество на околната среда. 

Рамковата Директива за водите въвежда екологични норми за качество на водните ресурси. 

Съгласно нея екологичното състояние на водните екосистеми се определя като много добро, 

добро, лошо или много лошо. При извършването на оценката на риска водните тела се 

класифицират в следните категории: 

          - водни тела в риск – не е необходимо допълнително охарактеризиране или 

допълнителни мониторингови данни; 

- водни тела, които е възможно да са в риск, за които има вероятност да не постигнат 

екологичните цели, но са необходими допълнителни мониторингови данни; 

- водни тела, които не са в риск – не е необходима допълнителна оценка и допълнителни 

мониторингови данни. 

 

Табл. 2.4.2.4. Пунктове за мониторинг на повърхностни ВТ, попадащи на територията на 

община Долни чифлик 

ВТ Наименование Пункт за мониторинг 

BG2KA130R1102 

 

р.Камчия – от с. Дъбравино (шосеен мост) до 

устието 

BG2KA00119MS001  

 

BG2KA130R1002 р.Камчия – от вливането на р. Луда Камчия до с. 

Дъбравино (шосеен мост) 

BG2KA00195MS002 

 

BG2SE400R004 I участък - р.Двойница - от извора до след 

с.Дюлино  

II участък- р.Еркешка - от извора до вливане в 

р.Двойница 

BG2SE04519MS230 

BG2KA200L006 Яз. Елешница BG2KA00233MS037 

BG2KA200R005 р. Елешница - от яз. "Елешница" до вливане в р. 

Камчия  

BG2KA00231MS226 

BG2KA200R007 р. Елешница от извор до вливане в яз. "Елешница"  BG2KA02573MS225 

BG2SE200R1001 р.Фъндъклийска - от извора до граница на 

преходни води 

BG2SE00219MS228 

 

Табл. 2.4.2.5.Пунктове за мониторинг на крайбрежни ВТ, попадащи на територията на 

община Долни чифлик 

ВТ Наименование Пункт за мониторинг 

BG2BS000C1007 от Шкорпиловци до н. Емине BG2BS00000MS008 

BG2BS00000MS129 

BG2BS000С1006 от к.к. Камчия до Шкорпиловци  BG2BS00000MS007 

 

На територията на община Долни чифлик се намира една хидрометрична станция (ХМС) – 

оперативен пункт за мониторинг, в която се определят средна, минимална и максимална годишна 

стойност на оттока. Станцията е при водно тяло BG2KA130R002  р. Камчия - с. Гроздьо  и се 

стопанисва от НИМХ– БАН. Данните от мониторинга за 2016г. показват: минимална стойност на 

оттока 5,55 m3/s; максимална стойност на оттока: 79 m3/s; средна стойност: 16,09 m3/s. Това са най- 

високите стойности на отток за речния басейн на р. Камчия.   

Състоянието на повърхностните ВТ се оценява периодично. Определените обща оценка на 

екологичното състояние (екологичен потенциал за СМВТ) и химична оценка (по приоритетни 

вещества) и залеганли в ПУРБ, 2016- 2021г. са представени в таблицата по- долу. 

 

Табл.2.4.2.6. Състоянието на повърхностните водни тела в община Долни чифлик, съгласно 

ПУРБ, 2016-2021г. 
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Код на водното 

тяло 

Име на повърхнастното 

водно тяло 

Обща оценка на 

екологичното 

състояние/ 

потенциал 

Химична оценка 

на състоянието-

приоритетни 

вещества 

Показатели влошаващи 

състоянието 

BG2BS000C100

6 

 

К.к. Камчия до 

Шкорпиловци  

Лошо Неизвестно МЗБ, ФП, МФБ, 

кислородни условия 

(разтворен О2 и 

наситеност с О2) 

BG2KA130R110

2 

Р. Камчия –от с. Дъбравино 

(шосеен мост) до устие. 

умерено няма данни  МЗБ 

BG2KA130R100

2 

р. Камчия от вливане на р. 

Луда Камчия до с. 

Дъбравино (шосеен мост) 

умерено добро  МЗБ, МФ, ФБ, N-NO2 

BG2SE400R004 участък - р.Двойница - от 

извора до след с.Дюлино 

II участък- р.Еркешка - от 

извора до вливане в 

р.Двойница 

добро  няма данни  

BG2KA200L006 Яз. "Елешница" добро  добро   

BG2KA200R005 р. Елешница - от яз. 

"Елешница" до вливане в р. 

Камчия 

Добро Добро  

BG2KA200R007 р. Елешница от извор до 

вливане в яз. "Елешница" 

Добро добро  

BG2SE200R001 р.Фъндъклийска - от 

извора до вливане в Черно 

море 

при с. Шкорпиловци 

умерено Няма данни  Електропроводимост, N-

NO2 

*Източник ПУРБ ЧРБУ 2016-2021 г. –Приложение 4.1.4. 

 

Крайбрежните водни тела с, съгласно ПУРБ не са в добро състояние. Водно тяло от к.к. 

Камчия до Шкорпиловци BG2BS000C1006 е в лошо екологично състояние към 2015г., като 

показателите, влошаващи състоянието на ВТ са биологичните показатели за качество: 

фитопланктон, макрофитобентос и макрозообентос. Кислородният режим и концентрациите на 

алуминий също влошава състоянието на водното тяло. Крайбрежните морски води в обхвата на ВТ 

от Шкорпиловци до н. Емине с код BG2BS000C1007 към същия период дължи влошеното си 

екологично състояние до умерено на БЕК фитопланктон. Кислородният режим също е влошен.  

  

 

Табл. 2.4.2.7. Състояние на крайбрежните водни тела, в община Долни чифлик, съгласно 

ПУРБ 2016-2021 

Код на ВТ 

Обща оценка  ПУРБ 2016-2021 

Екологично 

състояние 

Химична оценка 

(приоритетни 

вещества) 

Показатели 

BG2BS000C1007 
Умерено  Н.д. 

ФП, кислородни условия (разтворен О2 и 

наситеност с О2) 

BG2BS000C1006 Лошо няма данни 
МЗБ, ФП, МФБ, кислородни условия 

(разтворен О2 и наситеност с О2), Al 

 

Целите за опазване на повърхностните водни тела, съгласно Приложение 5.1 на ПУРБ ЧРБУ 

2016-2021 г. са представени в табличен вид както следва: 

 

Табл. 2.4.2.8. Цели за опазване на повърхностните водни тела 
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Код на водното 

тяло 

Цел 

2015 г. 2021 г. 2027 г. 

BG2BS000C100 1. Постигане на 

добро екологично 

състояние. 

2. Постигане на 

добро химично 

състояние. 

1.Предотвратяване 

влошаването на 

екологичното състояние; 

2. Опазване, подобряване и 

възстановяване на водното 

тяло за постигане на добро 

екологично състояние; 

3. Постигане на добро 

състояние по биологични 

елементи; 

4. Запазване на добро 

състояние по 

физикохимични елементи; 

5. Постигане на добро 

химично състояние; 

6. Предотвратяване, 

прогресивно намаляване и 

прекратяване на веднъж 

или на етапи на 

амърсяването 

от емисии, зауствания и 

изпускания на приоритетни 

и приоритетно опасни 

вещества; 

1. Предотвратяване влошаването 

на екологичното състояние; 

2. Опазване, подобряване и 

възстановяване на водното тяло 

за постигане на добро 

екологично състояние; 

3. Запазване на добро състояние 

по биологични елементи; 

4. Запазване на добро състояние 

по 

физикохимични елементи; 

5. Запазване на добро химично 

състояние; 

6. Предотвратяване , прогресивно 

намаляване и прекратяване на 

веднъж или на етапи на 

замърсяването от емисии, 

зауствания и изпускания на 

приоритетни и приоритетно 

опасни вещества; 

BG2KA130R110

2 

1. Постигане на 

добър екологичен 

потенциал. 

2. Постигане на 

добро химично 

състояние/статус. 

1. Предотвратяване 

влошаването на 

екологичния потенциал; 

2. Опазване, подобряване и 

възстановяване на водното 

тяло за постигане на добър 

екологичен потенциал; 

3. Постигане на добър 

екологичен потенциал по 

биологични елементи - 

МЗБ; 

4. Постигане на добро 

химично състояние; 

5. Предотвратяване, 

прогресивно намаляване и 

прекратяване на веднъж 

или на етапи на 

амърсяването 

от емисии, зауствания и 

изпускания на приоритетни 

и приоритетно опасни 

вещества; 

1. Запазване на добрия 

екологичен потенциал; 

2. Предотвратяване влошаването 

на екологичния 

потенциал; 

3. Запазване на добър екологичен 

потенциал по 

биологични елементи - МЗБ; 

4. Запазване на добро химично 

състояние; 

5. Предотвратяване , прогресивно 

намаляване и 

прекратяване на веднъж или на 

етапи на 

замърсяването от емисии, 

зауствания и 

изпускания на приоритетни и 

приоритетно 

опасни вещества; 

BG2KA130R10 

02 

1. Постигане на 

добро екологично 

състояние. 

2. Поддържане на 

добро химично 

състояние. 

1. Предотвратяване 

влошаването на 

екологичното състояние; 

2. Опазване, подобряване и 

възстановяване на водното 

тяло за постигане на добро 

екологично състояние; 

1. Предотвратяване влошаването 

на екологичното състояние; 

2. Опазване, подобряване и 

възстановяване на водното тяло 

за постигане на добро 

екологично състояние; 

3. Запазване на добро състояние 
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3. Постигане на добро 

състояние по биологични 

елементи - МЗБ и МФ; 

4. Постигане на добро 

състояние по 

физикохимични елементи - 

N-NO2; 

5. Поддържане на добро 

химично състояние; 

6. Предотвратяване, 

прогресивно намаляване и 

прекратяване на веднъж 

или на етапи на 

амърсяването 

от емисии, зауствания и 

изпускания на приоритетни 

и приоритетно опасни 

вещества; 

по биологични елементи - МЗБ и 

МФ; 

4. Запазване на добро състояние 

физикохимични елементи - N-

NO2; 

5. Запазване на добро химично 

състояние; 

6. Предотвратяване , прогресивно 

намаляване и прекратяване на 

веднъж или на етапи на 

замърсяването от емисии, 

зауствания и изпускания на 

приоритетни и приоритетно 

опасни вещества; 

BG2SE400R004 1. Поддържане на 

добро 

екологично 

състояние. 

2. Постигане на 

добро химично 

състояние. 

1. Предотвратяване 

влошаването на 

екологичното 

състояние; 

2. Опазване, подобряване и 

възстановяване на водното 

тяло за постигане на добро 

екологично състояние; 

3. Постигане на добро 

химично състояние; 

4.Предотвратяване, 

прогресивно намаляване и 

прекратяване на веднъж 

или на етапи на 

замърсяването 

от емисии, зауствания и 

изпускания на приоритетни 

и 

приоритетно опасни 

вещества; 

1. Предотвратяване влошаването 

на екологичното 

състояние; 

2. Опазване, подобряване и 

възстановяване на 

водното тяло за постигане на 

добро екологично 

състояние; 

3. Запазване на добро химично 

състояние; 

4. Предотвратяване , прогресивно 

намаляване и 

прекратяване на веднъж или на 

етапи на 

замърсяването от емисии, 

зауствания и 

изпускания на приоритетни и 

приоритетно 

опасни вещества; 

BG2KA200L006 1. Поддържане на 

добър 

екологичен 

потенциал. 

2. Предотвратяване 

влошаването на 

екологичния 

потенциал/статус. 

1. Запазване на добия 

екологичен потенциал; 

2. Предотвратяване на 

влошаване на екологичния 

потенциал; 

3. Поддържане на добро 

химично състояние; 

4. Предотвратяване, 

прогресивно намаляване и 

прекратяване на веднъж 

или на етапи на 

замърсяването 

от емисии, зауствания и 

изпускания на приоритетни 

и 

приоритетно опасни 

вещества; 

1. Запазване на добия екологичен 

потенциал; 

2. Предотвратяване на влошаване 

на екологичния 

потенциал; 

3. Запазване на добро химично 

състояние; 

4. Предотвратяване , прогресивно 

намаляване и 

прекратяване на веднъж или на 

етапи на 

замърсяването от емисии, 

зауствания и 

изпускания на приоритетни и 

приоритетно 

опасни вещества; 
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BG2KA200R005 1. Поддържане на 

добро екологично 

състояние. 

2. Поддържане на 

добро химично 

състояние. 

1. Запазване на добро 

екологично състояние; 

2. Предотвратяване 

влошаването на 

екологичното 

състояние; 

3. Поддържане на добро 

химично състояние; 

4. Предотвратяване, 

прогресивно намаляване и 

прекратяване на веднъж 

или на етапи на 

замърсяването 

от емисии, зауствания и 

изпускания на приоритетни 

и 

приоритетно опасни 

вещества; 

1. Запазване на добро екологично 

състояние; 

2. Предотвратяване влошаването 

на екологичното 

състояние; 

3. Запазване на добро химично 

състояние; 

4. Предотвратяване , прогресивно 

намаляване и 

прекратяване на веднъж или на 

етапи на 

замърсяването от емисии, 

зауствания и 

изпускания на приоритетни и 

приоритетно 

опасни вещества; 

BG2KA200R007 1. Поддържане на 

добро екологично 

състояние. 

2. Поддържане на 

добро химично 

състояние. 

1. Запазване на добро 

екологично състояние; 

2. Предотвратяване 

влошаването на 

екологичното 

състояние; 

3. Поддържане на добро 

химично състояние; 

4. Предотвратяване, 

прогресивно намаляване и 

прекратяване на веднъж 

или на етапи на 

замърсяването 

от емисии, зауствания и 

изпускания на приоритетни 

и 

приоритетно опасни 

вещества; 

1. Запазване на добро екологично 

състояние; 

2. Предотвратяване влошаването 

на екологичното 

състояние; 

3. Запазване на добро химично 

състояние; 

4. Предотвратяване , прогресивно 

намаляване и 

прекратяване на веднъж или на 

етапи на 

замърсяването от емисии, 

зауствания и 

изпускания на приоритетни и 

приоритетно 

опасни вещества; 

BG2SE200R001 1. Постигане на 

добро екологично 

състояние. 

2. Постигане на 

добро химично 

състояние. 

1. Предотвратяване 

влошаването на 

екологичното 

състояние; 

2. Опазване, подобряване и 

възстановяване на водното 

тяло за постигане на добро 

екологично състояние; 

3. Постигане на добро 

химично състояние; 

4.Предотвратяване, 

прогресивно намаляване и 

прекратяване на веднъж 

или на етапи на 

замърсяването 

от емисии, зауствания и 

изпускания на приоритетни 

и 

приоритетно опасни 

1. Предотвратяване влошаването 

на екологичното 

състояние; 

2. Опазване, подобряване и 

възстановяване на 

водното тяло за постигане на 

добро екологично 

състояние; 

3. Запазване на добро химично 

състояние; 

4. Предотвратяване , прогресивно 

намаляване и 

прекратяване на веднъж или на 

етапи на 

замърсяването от емисии, 

зауствания и 

изпускания на приоритетни и 

приоритетно 

опасни вещества; 
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вещества; 

Спрямо състоянието по ПУРБ 2014-2021, през 2020г. се наблюдава влошаване на 

състоянието на биологични елементи на качеството за водни тела BG2KA200R005 и 

BG2KA200R007, като преминава от добро (ПУРБ) към умерено (междинна оценка, 2020г.). Водно 

тяло BG2KA130R1002 запазва умереното си екологично състояние и доброто химично състояние, 

като по БЕК състоянието се определя от състоянието по БЕК „Макрозообентос“ и „Риби“, а по 

физикохимични показатели умереното състояние се определя  от фосфатите. За ВТ 

BG2SE200R1001 и BG2SE400R004 няма оценка на химичното състояние по ПУРБ и няма данни за 

състоянието им за 2020г.  

 

Табл. 2.4.2.9. Състояние на повърхностните ВТ, съгласно ПУРБ 2016-2021 и междинно 

състояние към 2020г.  

Код на ВТ 

Състояние, ПУРБ 2016-2021 Състояние, 2020г. 

Б ФХ Екологич

но 

Химич

но 

Б ФХ Екологи

чно 

Химично  

BG2KA130R10

02 
    

МЗБ, 

риби 
P-PO4   

BG2SE400R004     н.д. н.д. н.д. н.д. 

BG2KA200R00

5 
    Риби н.д. н.д.  

BG2KA200R00

7 
    Риби н.д. н.д.  

BG2SE200R100

1 
    н.д. н.д. н.д. н.д. 

Легенда Цветови 

обозначения: 

 

1. Екологично състояние 

отлично  

добро  

умерено  

лошо  

много лошо 

 

2. Химично състояние  

добро 

непостигащо добро 

 

Данни за състоянието на водните тела за 2020г. по физико- химични показатели 

(средногодишни стойности) са представени в таблица 2.4.2.10. 

Табл. 2.4.2.10. Средногодишни стойности по основни физико- химични показатели, 2020г.на  

повърхностни ВТ (реки и езера) на територията на община Долни чифлик   

Код на ВТ Водно тяло и пункт показател 

O2 БПК

5 

NH

4 

NO2 

много 

лошо 

 

 

NO3 N-общ PO4 

много 

лошо 

Р- общ 

BG2KA130R10

02 

р. Камчия – с. Гроздьово 

BG2KA00195MS002 

8,88 1,81 0,031 0,027 1,405 1,435 0,194

5 

0,288* 

BG2KA130R11

02 

р. Камчия – местност „Пода“  

BG2KA00119MS001 

7,23 3,25 0,082 0,019 1,12 1,14 0,334 0,402 

BG2SE400R004 I участък - р.Двойница - от извора 

до след с.Дюлино  

II участък- р.Еркешка - от извора 

н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 
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до вливане в р.Двойница  

BG2SE04519MS230 

BG2KA200L006 Яз. Елешница  

BG2KA00233MS037 

5,23 2,05 0,08 0,0175 0,0745 0,52 0,010

5 

0,0185 

BG2KA200R00

5 

р. Елешница - от яз. "Елешница" 

до вливане в р. Камчия  

BG2KA00231MS226 

н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

BG2KA200R00

7 

р. Елешница от извор до вливане в 

яз. "Елешница"  

BG2KA02573MS225 

н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

BG2SE200R100

1 

р.Фъндъклийска - от извора до 

граница на преходни води 

BG2SE00219MS228 

н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

 

Към 2020г. състоянието на ВТ BG2KA130R1002 при пункт р. Камчия – с. Гроздьово 

(BG2KA00195MS002) по основни физико- химични показатели по средногодишни стойности се 

характеризира със следното състояние: умерено по показател фосфати, добро по общ фосфор, общ 

азот и нитрати и отлично по разтворен кислород, БПК, амоний. 

При ВТ BG2KA130R1102 р. Камчия – местност „Пода“  (пункт BG2KA00119MS001) 

средногодишните стойности за 2020г. за показателите общи азот и фосфати съответстват на 

умерено състояние, докато по нитрати и общ азот съответства на добро състояние. За ВТ 

BG2KA200L006 яз. Елешница при пункт BG2KA00233MS037 средногодишните стойности по 

разтворен кислород съответстват на умерено състояние, по нитрати и фосфати – отлично, а по 

всички останали – на добро състояние.  За водни тела с кодове: BG2SE400R004; BG2KA200R005; 

BG2KA200R007 и BG2SE200R1001 няма данни.  

Точкови източник на замърсяване на р. Камчия на територията на община Долни чифлик са 

кариерата за добив на трошен камък на Ескана АД, рибарник „Елешница”, с. Гроздьово на „Елсед” 

ЕООД, гр. Долни чифлик, които заустват промишлени отпадъчни води в нея. 

Дифузни източници на замърсяване на водите на река Камчия са населените места в 

общината без ПСОВ и канализация, както и депата и нерегламентираните сметища, разположени 

близо до реката. 

 

По отношение на СМВТ се оценява екологичен потенциал. Представено е сравнение между 

състоянието на СМВТ, съгласно ПУРБ 2016-2021 и междинните данни за 2020г. по отношение на 

биологични елементи на качеството, физико- химични елементи на качеството, екологичен 

потенциал и химично състояние 

Табл. 2.4.2.11. Състояние и екологичен потенциал на СМВТ по ПУРБ (2016-2021г.) и през 

2020г. 

Код на ВТ 

Състояние, ПУРБ 2016-2021 Състояние, 2020г. 

Б ФХ Екологич

ен 

Химичн

о 

Б ФХ Екологич

ен 

Химично  

BG2KA130R11

02 

    
ФБ 

P-PO4,  

P-P общ 

  

BG2KA200L00

6 
    н.д. О2   

Съгласно представените в таблицата  данни се наблюдава влошаване на състоянието и на 

двете СМВТ, които в по- голямата си част попадат в териториалния обхват на община Долни 

чифлик.  

Състоянието на крайбрежните водни тела към 2019г. показват подобрение спрямо 
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отчетеното състояние в ПУРБ 2016-2021.  

Табл. 2.4.2.12. Състояние на крайбрежните водни тела по биологични и физикохимични 

елементи за качество и крайна оценка на екологичното състояние през 2019 г. 

Водно тяло 

Състояние  на водните тела 
Крайно 

състояние БЕК 

Фитопланктон 
ФХЕК 

BG2BS000C1006 Добро Добро Добро 

BG2BS000C1007 Добро Добро Добро 

Източник:. Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в 

Р.България за 2019г. 

Данни за състоянието на крайбрежни морски води от БДЧР за 2020 и 2021г. не са 

открити 

 

Подобрение се наблюдава както по БЕК фитопланктон, и по физико- химични елементи на 

качеството, така и по отношение на оценката на крайното състояние.  

 

 Водоползване от повърхностни води 

На територията на общината има 5 язовира и два рибарника: 

- язовир “Юнец” (частна собственост); 

- микроязовир с. Рудник (частна собственост); 

- язовир “Долни чифлик” (частна собственост на стената и съоръженията); 

- язовир “Пчелник” (частна собственост на стената и съоръженията); 

- язовир “Горен чифлик” (общинска собственост, отдаден под наем); 

- рибарник с. Гроздьово (частна собственост); 

- рибарник с. Венелин (частна собственост). 

Общата характеристика на язовирите в общината е представена в таблицата по-долу. 

 

Табл. № . 2.4.2.13. Общата характеристика на язовирите в общината 

Язовир Поречие Дълбочина 

при яз.стена, 

m. 

Максимален 

обем, 

млн.m3 

Полезен 

обем, 

млн.m3 

Огледална 

площ, km2 

Проектна 

категория 

Горен 

чифлик 

Камчия 17.17 1.6 1.58 0.32 II 

Долни 

чифлик 

Камчия 17.2 2.52 2.45 0.528 II 

Пчелник Камчия 17.7 1.162 1.1 0.22 II 

Юнец Фандъклийска 12.8 0.443 0.432 0.1 II 

Деретата   на   територията  на  Община    Долни чифлик 

Характеризират се с недостатъчна проводимост и се нуждаят от ремонтно-възстановителни 

работи. За да не се допусне заливането на къщи и имоти в общината при евентуално повишаване 

на нивото на водите е необходимо системно почистване на деретата от наноси, храстовидна 

растителност и натрупани битови отпадъци. 

За състоянието на морските води пред общината определящо е трансграничното постъпване 

на замърсени водни маси. Местните източници на замърсяване на морската акватория имат 

незначително участие в общото замърсяване. Част от тях замърсяват директно морските води. 

Това са част от курортните обекти около с. Шкорпиловци, животновъдните стопанства в района на 
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селото и застрояването на морския бряг. 

 

За територията на общината от страна на компетентните органи са издадени разрешения за 

ползване на води от повърхностни източници на следните физически и юридически лица:  

 

 

Табл. 2.4.2.14. разрешения за ползване на води от повърхностни източници  

Титуляр 

 
Код на водното 

тяло 
Наименов. Населено място Цел 

"Напоителни 

системи" ЕАД 
  р. Камчия с. Старо Оряхово напояване 

"Напоителни 

системи" ЕАД 
  р. Камчия с. Венелин напояване 

ЕТ "Надежда – Евгени 

Христофоров" 
  дере гр. Долни чифлик 

промишлени и 

технологични цели 

ЕТ "Мими-Марийка 

Божкова" 
  дере гр. Долни чифлик 

промишлени и 

технологични цели 

ЕТ "Томбалака-

Христо Христов" 
  

отводнителен 

канал 
гр. Долни чифлик 

промишлени и 

технологични цели 

"Елсед" ООД   яз. Елешница с. Гроздьово Животновъдство 

"Напоителни 

системи" ЕАД 
BG2KA130R002 р. Камчия с. Венелин напояване 

"Елсед" ООД BG2KA200L006 яз. Елешница с. Гроздьово Животновъдство 

"Елсед Варна" АД BG2KA200L006 яз. Елешница с. Гроздьово аквакултури 

"Напоителни 

системи" ЕАД 
BG2KA130R002 р. Камчия с. Венелин напояване 

ЕТ "Десислава 

Тошева" 
BG2KA130R002 р. Камчия с. Старо Оряхово напояване 

ЕТ "Даниела 

Сърбакова" 
BG2KA130R002 р. Камчия 

с.Старо Оряхово    

с.Ново Оряхово 
напояване 

"Елсед Варна" АД BG2KA200L006 яз. Елешница с. Гроздьово аквакултури 

"Бул верде" ЕООД BG2KA578R1202 р. Камчия с. Старо Оряхово напояване 

 

Табл. 2.4.2.15. Регистрирани ползватели на територията на общината на повърхностни 

водни обекти „за други, непитейни цели“ 

Воден обект Цел на разрешителното 

Наименов. Водно тяло Поречие Населено 

място 

яз. Горен 

чифлик 

  р. Камчия с. Горен 

чифлик 

риборазвъждане и стопански 

риболов 

р. 

Фъндъклийска 

  р. 

Фъндъклийска 

с. 

Шкорпиловци 

изграждане на линейна 

инфраструктура - мостово 

съоръжение и корекция на 

реката от моста до 

заустването в морето 

яз. Пчелник   р. Камчия с. Пчелник риборазвъждане и стопански 

риболов 

яз. Долни 

чифлик 

BG2KA130R002 р. Камчия гр. Долни 

чифлик 

риборазвъждане и стопански 

риболов 

р. Камчия   р. Камчия пристан 

Камчия 

разходки с лодки 

р. Двойница BG2SE400R004 р. Двойница с. Солник изземване на наноси 

р. Армира   р. Камчия с. Горен 

чифлик 

изземване на наноси 
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яз. Пчелник   р. Камчия с. Пчелник аквакултури 

р. Армира BG2KA130R002 р. Камчия гр. Горен 

чифлик 

защита от вредното 

въздействие на водите 

охранителен 

канал 

BG2KA130R002 р. Камчия с. Старо 

Оряхово 

защита от вредното 

въздействие на водите 

дере BG2KA130R002 р. Камчия с. Нова 

Шипка 

защита от вредното 

въздействие на водите 

рибарник 

Венелин 

BG2KA130R002 р. Камчия с. Венелин аквакултури 

 

Комунално – битови дейности - са основна причина за замърсяването на водите в община 

Долни чифлик. Поради липсата на пречиствателни станции за отпадъчни води /ПСОВ/ в малките 

населени места, всички отпадъчни води от бита попадат в реките, водоемите или сухи дерета. 

Сред останалите източници на замърсяване на водите в общината са промишлеността, транспорта 

и животновъдството. Повърхностните води на територията на община Долни чифлик са 

подложени на различни видове натиск и въздействие в резултат от човешката дейност, което 

оказва влияние върху състоянието им. Тези източници се разделят на: 

Точкови източници на замърсяване: 

- Зауствания на селищни непречистени отпадъчни води;  

- Земеделски източници на замърсяване на повърхностните води. 

Дифузни източници на замърсяване:  

- Гори, преходно гористо-храстови масиви, неполивни ниви, земеделски земи, участъци с 

естествена растителност, урбанизирани територии;  

- С битов характер от населени места под 2000 е.ж. без канализация и ПСОВ. 

Язовирите на територията на община Долни чифлик са в сравнително добро общо 

екологично състояние. Няма данни за замърсявания, застрашаващи живота и здравето на хората и 

аквакултурите. 

 

2.4.2.5.2. Подземни води  

Подземните водни тела попадащи на територията на Община Долни чифлик съгласно Изх. 

№ 05- 09-784/А5 от 21.10.2022 г. на БДЧР Варна: 

 BG2G000000Q005 – Порови води в кватернера на р. Камчия 

 BG2G000000N019 – Порови води в неоген – миоцен Галата-Долни чифлик; 

 BG2G00000PG026 – Порови води в палеоген –еоцен Варна-Шабла; 

 BG2G00000PG027 – Порови води в палеоген – еоцен, олигоцен Провадия; 

 BG2G00000PG028 – Порови води в палеоген, палеоцен, еоцен Руен-Бяла; 

 BG2G00000K2032 – „Карстови води в K2t-m – Горна креда турон-мастрихт-Провадийска 

синклинал 

Община Долни чифлик попада изцяло във Варненския хидроложки район. Изключение 

правят югозападните й части, които се намират в Източнобалканския район. Във Варненския 

хидроложки район в хидроложко отношение най-добре проучена е Долнокамчийската падина. 

Натрупаните статични запаси от подземни води са значителни - възлизат на 160-170 млн. m3. 

Водата е прясна с обща минерализация между 0,4 и 0,6 g/dm3 и е от средно до много твърда. По 

минерален състав е хидрокарбонатно-калциево–магнезиева. В най-източната част на падината се 

смесват сладки води със солени от морето, при което се получават засолени води с 

хидрокарбонатно-хлоридно-натриево-калциев състав. 

Напорни води (извори) с малък дебит (3 dm3/s) има в с. Ново оряхово. Ненапорни води с 

обща минерализация 2,6 g/dm3, средно твърди и съдържащи сероводород има в района на с. 

Венелин. 

В Източнобалканския хидроложки район преобладават пукнатинно карстови и пукнатинни 

непластови води. По химичнен състав на подземните води са хидрокарбонатни, хлоридни, 

сулфатни, а по отношение на катионите - главно калциеви и натриеви. Характерна за района е 

слаба водоносност и извори с малък дебит. 
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Минералните извори са с нисък дебит. Минералните води са богати на желязо, йод и бор. 

Термални минерални води са разкрити в източната част на общината в района на с. Шкорпиловци 

до местността “Пода”, както и в местността “Ботево” - гр. Долни чифлик. Водата съдържа 

минерали с промишлено и балнеоложко значение. 

Минералните води в общината са с характеристики, които позволяват прилагането им за 

лечение и профилактика на широк набор от заболявания – сърдечносъдови, опорнодвигателни, 

неврологични, гинекологични, дихателни, кожни и обменно-ендокринни. 

Може да се заключи, че в общината има добри предпоставки за развитието на 

балнеолечение. 

На територията на общината са регистрирани следните съоръжения и находища на 

минерални води: 

СЪОРЪЖЕНИЯ ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА 

МИНЕРАЛНИ ВОДИ 

Д.чифлик, Долни чифлик, Район "Долна Камчия", -йодо-бромни води -  №99 Р-1                      

Д.чифлик, Долни чифлик, Район "Долна Камчия",  -йодо-бромни води -  №99 Р-63                                   

Д.чифлик, Долни чифлик,, Район "Долна Камчия",-йодо-бромни води -  №99 С-16              

Д.чифлик, с.Ст. Оряхово, Район "Долна Камчия", -йодо-бромни води -  №99 Р-11               

Д.чифлик, с.Ново Оряхово, № 99 - Район "Долна Камчия", -йодо-бромни води, Р-68                

Д.чифлик, с.Ново Оряхово, Район "Долна Камчия", -йодо-бромни води -  №99, Е-9                                

Д.чифлик, с.Ново Оряхово, Район "Долна Камчия", -йодо-бромни води -  №99, Е-8                                

Д.чифлик, с.Ново Оряхово, Район "Долна Камчия", -йодо-бромни води -  №99, Е-6                                

Д.чифлик, с.Ново Оряхово, Район "Долна Камчия", -йодо-бромни води -  №99, Е-7                                

Д.чифлик, с.Шкорпиловци, Район "Долна Камчия", -йодо-бромни води -  №99, Р-15              

Д.чифлик, с.Ново Оряхово, № 99 - Район "Долна Камчия", -йодо-бромни води, Р-23                               

Д.чифлик, с.Шкорпиловци, № 99 - Район "Долна Камчия", -йодо-бромни води, Р-55              

Д.чифлик, с.Шкорпиловци, № 99 - Район "Долна Камчия", -йодо-бромни води, Р-56              

Д.чифлик, с.Шкорпиловци, № 99 - Район "Долна Камчия", -йодо-бромни води, Р-57              

Д.чифлик, с.Шкорпиловци, Район "Долна Камчия", -йодо-бромни води -  №99, Р-58              

Д.чифлик, с.Шкорпиловци, № 99 - Район "Долна Камчия", -йодо-бромни води, Р-59              

Д.чифлик, с.Шкорпиловци, № 99 - Район "Долна Камчия", -йодо-бромни води, Р-60            

Д.чифлик, с.Шкорпиловци, Район "Долна Камчия", -йодо-бромни води -  №99, Р-62          

Д.чифлик, с.Шкорпиловци, Район "Долна Камчия", -йодо-бромни води -  №99, Р-79           

Д.чифлик, с.Ст. Оряхово, № 99 - Район "Долна Камчия", -йодо-бромни води, Р-61                     

Д.чифлик, с.Ст. Оряхово, № 99 - Район "Долна Камчия", -йодо-бромни води, Р-66                    

Д.чифлик, с.Шкорпиловци, Район "Долна Камчия", -йодо-бромни води -  №99, Р-54 

 

Значимите замърсители по отношение на химичното състояние на подземните води са: 

Просмукване на замърсители при взаимодействие с повърхностните води; 

Липсата на канализации и ПСОВ в населените места; 

Интензивното земеделие; 

Индустриални източници на замърсяване; 

Нерегламентирани сметища. 

Потенциални замърсители за поровите и карстови води в района на община Долни чифлик 

са животновъдните ферми и селскостопански дворове, интензивни наторявания на земеделската 

земя, образуването на нерегламентирани сметища, локални замърсявания и други 

При изготвянето на ПУО на община Долни чифлик са взети предвид забраните и 

ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане 

на опасни и вредни вещества в подземните води. Отчетени са изискванията на Наредба №3/2000г. 

за СОЗ, както и забраните и ограниченията за извършване на дейности в обхвата на СОЗ, посочени 

в заповедите за учредяване на СОЗ 

 

Фиг. 2.9. Подземни водни тела в обхвата на община Долни чифлик 
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2.9.  
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Цели за опазване на околната среда за подземни водни тела в Община Долни чифлик, съгласно 

ПУРБ на Черноморски район на басейново управление на водите 

Табл. 2.4.2.16. Цели за опазване на подземните водни тела 
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Код на водното 

тяло и 

наименование 

Цел/година Срок за 

постига

не на 

целта 

обосновка 

2015 2021 2027   

 

BG2G000000Q00

5 Порови води в 

кватернера на р. 

Камчия 

 

1.Недопускане 

понататъшно 

влошаване на 

химичното 

състояние на 

ПВТ по 

показателя: NO3  

2.Постигане на 

добро 

количествено 

състояние с 

намаляване на 

водовземането в 

системи със 

значим натиск 

на черпене.  

3. Осигуряване 

на баланс между 

водовземането и 

подхранването 

на подземните 

води. 

 

 

 

 1. Предотвратяване 

влошаването на 

химичното състояние 

по показателя NO3 и 

намаляване под ПС 

2. Опазване, 

подобряване и 

възстановяване на 

водното тяло за 

постигане на добро 

химично състояние. 

3. Предотвратяване 

на въздействието от 

нерагламентирано 

сметище в-ху 

химичното състояние 

на подземните води 

чрез ограничаване 

отвеждането на 

замърсители в 

подземните води. 

4. Постигане на 

добро количествено 

състояние с 

намаляване на 

водовземането в 

системи със значим 

натиск на черпене.  

5.В установени 

участъци на 

взаимодействие на 

ПВТ с р. Камчия - 

замърсяване с азотни 

съединенияр - 

предотвратяване, 

прогресивно 

намаляване и 

прекратяване на 

замърсяването от 

емисии, зауствания и 

изпускания на 

замърсители.  

6. Зони за извличане 

на вода за човешка 

консумация - 

недопускане 

постъпването на 

замърсители във 

водоизточниците;  

 

1.Предотвратява

не влошаването 

на химичното 

състояние по 

показателя NO3 

и непревишаване 

на ПС .  

2. Опазване, 

подобряване и 

възстановяване 

на водното тяло 

за постигане на 

добро химично 

състояние.  

3. 

Предотвратяване 

на въздействието 

от 

нерагламентиран

о сметище в-ху 

химичното 

състояние на 

подземните води 

чрез 

ограничаване 

отвеждането на 

замърсители в 

подземните 

води. 4. 

Постигане на 

добро 

количествено 

състояние с 

намаляване на 

водовземането в 

системи със 

значим натиск 

на черпене.  

5.В установени 

участъци на 

взаимодействие 

на ПВТ с р. 

Камчия - 

замърсяване с 

азотни 

съединенияр - 

предотвратяване, 

прогресивно 

намаляване и 

прекратяване на 

замърсяването 

от емисии, 

зауствания и 

2027  

Естественни 

предпоставки: 

ВХ е изграден от 

алувиални 

отложения с 

висока 

водопропускливо

ст - чакъли, 

пясъци и 

песъчливи глини. 

Повишеното 

съдържание на 

замърсителите в 

подземните води 

се дължи на 

дифузни 

източници 

предимно 

развито селско 

стопанство. 

Установени 

участъци на 

взаимодействие с 

р.Камчия - 

замърсяване с 

азот.Значим 

натиск от 

водовземане - с 

експлоатационен 

индекс >40%. 

Естествените 

условия не 

позволяват 

подобряване на 

състоянието на 

водното тяло в 

определения 

срок. 
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изпускания на 

замърсители.  

6. Зони за 

извличане на 

вода за човешка 

консумация - 

недопускане 

постъпването на 

замърсители във 

водоизточниците

; 

BG2G000000N019 

Порови води в 

неоген - миоцен 

Галата- Долен 

чифлик 

1. Запазване на 

добро химично 

състояние 

2.Запазване на 

добро 

количествено 

състояние 

1. Запазване на добро 

химично състояние 

2.Запазване на добро 

количествено 

състояние 

1. Запазване на 

добро химично 

състояние 

2.Запазване на 

добро 

количествено 

състояние 

 

2015  

BG2G00000PG02

6 Порови води в 

палеоген –еоцен 

Варна-Шабла 

Постигане на 

добро 

количествено 

състояние с 

намаляване на 

водовземането в 

системи със 

значим натиск 

на черане. 

Запазване на добро 

количествено 

състояние 

Запазване на 

добро 

количествено 

състояние 

2015  

BG2G00000PG02

7 Порови води в 

палеоген-еоцен, 

олигоцен 

Провадия 

1. Недопускане 

понататъшно 

влошаване на 

химичното 

състояние на 

ПВТ по 

показатели NO3  

2. Запазване на 

добро 

количествено 

състояние 

1. Предотвратяване 

влошаването на 

химичното състояние 

по показателите 

NO3.и намаляване 

под ПС, обръщане на 

посоката на 

възходящата 

тенденция. 2. 

Опазване, 

подобряване и 

възстановяване на 

водното тяло за 

постигане на добро 

химично състояние. 

3. Запазване на добро 

количествено 

състояние. 4. 

Опазване на добро 

състояние в зоните за 

защита наводите 

около питейно 

битовите 

водоизточници чрез 

спазване на 

забраните и 

ограниченията в 

1.Предотвратява

не влошаването 

на химичното 

състояние по 

показателите 

NO3.и 

намаляване под 

ПС, обръщане на 

посоката на 

възходящата 

тенденция.  

2. Опазване, 

подобряване и 

възстановяване 

на водното тяло 

за постигане на 

добро химично 

състояние. 

3. Запазване на 

добро 

количествено 

състояние.  

4. Опазване на 

добро състояние 

в зоните за 

защита наводите 

около питейно 

2027 Естественни 

предпоставки: 

ВХ е изграден от 

алувиални 

отложения с 

висока 

водопропускливо

ст - чакъли, 

пясъци и 

песъчливи глини. 

Повишеното 

съдържание на 

замърсителите в 

подземните води 

се дължи на 

дифузни 

източници 

предимно 

развито селско 

стопанство. 
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*Източник: Приложение 5.2. от ПУРБ на БДЧР 2016-2021 г 

 

Не всички от посочените подземни водни тела се наблюдават на територията на община 

Долни чифлик. В таблицата по- долу не са представени всички пунктове, в които се наблюдават 

подземните водни тела, а само пунктовете за мониторинг в община Долни чифлик. 

 

По принцип целите заложени като приоритетни за опазване на подземните водни тела в 

рамките на предишните планови периоди се изпълняват от общинските власти в рамките на 

тяхната компетентност и финансови възможности. През последният отчетен период 2015-2021 г. 

някои от поставените в ПУРБ цели изискващи значителни капиталовложения и трудови ресурси 

Наредба 3 битовите 

водоизточници 

чрез спазване на 

забраните и 

ограниченията в 

Наредба 3 

BG2G00000PG02

8 Порови води в 

палеоген, 

палеоцан, еоцен 

Руен- Бяла 

1. Запазване на 

добро химично 

състояние 

2.Запазване на 

добро 

количествено 

състояние 

1. Запазване на 

добпро химично 

състояние 2. 

Запазване на добро 

количествено 

състояние 

1. Запазване на 

добро химично 

състояние  

2. Запазване на 

добро 

количествено 

състояние 

2015  

BG2G00000К203

2 Карстови води в 

К2t-m - Горна 

креда турон - 

мастрихт 

Провадийска 

синклинал 

1.Недопускане 

понататъшно 

влошаване на 

химичното 

състояние на 

ПВТ по 

показателя NН4.. 

2.Запазване на 

добро 

количествено 

състояние. 

1. Предотвратяване 

влошаването на 

химичното състояние 

по показателите NН4 

и намаляване под 

ПС. 2. Опазване, 

подобряване и 

възстановяване на 

водното тяло за 

постигане на добро 

химично състояние. 

3. Запазване на добро 

количествено 

състояние. 4. 

Опазване на добро 

състояние в зоните за 

защита на водите 

около водоизточници 

за питейно-битово 

водоснабдяване чрез 

спазване на 

забраните и 

ограниченията в 

Наредба 3 

1.Предотвратява

не влошаването 

на химичното 

състояние по 

показателите 

NН4 намаляване 

под ПС.  

2. Опазване, 

подобряване и 

възстановяване 

на водното тяло 

за постигане на 

добро химично 

състояние. 

3. Запазване на 

добро 

количествено 

състояние.  

4. Опазване на 

добро състояние 

в зоните за 

защита на 

водите около 

водоизточници 

за питейно-

битово 

водоснабдяване 

чрез спазване на 

забраните и 

ограниченията в 

Наредба 3 

2027 Продължителен 

период за 

изпълнение на 

мерките относно 

дифузно 

замърсяване от 

селското 

стопанство и 

техния ефект. 
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не се напълно изпълнени като цяло, както поради тежкото финансово състояние на държавата и 

пандемиято предизвикана от Ковид 19. 

 

Табл. 2.4.2.17. Пунктове за мониторинг на подземни ВТ, попадащи на територията на 

община Долни чифлик 

ПВТ Наименование Пункт за мониторинг Наименование на пункта 

BG2G000000Q005 Порови води на р. 

Камчия BG2G000000QMP017 

1605001 Тръбен кладенец с. 

Горен Чифлик, обл. Варна 

BG2G000000QMP080* 

Тръбен кладенец 2 с. Ст. 

Оряхово, общ. Долни Чифлик, 

обл. Варна 

BG2G000000QMP178 

С-4а "Гъбката" при ПС 

"Червеният мост с. Близнаци 

BG2G000000N019 Порови води в неоген- 

миоцен Галата-Долни 

чифлик 

BG2G000000NMP142* 

 

Сондажен кладенец-2 с. 

Венелин, общ. Долни Чифлик, 

обл. Варна 

BG2G00000PG02

7 

Порови води в палеоген 

- еоцен, олигоцен 

Провадия 

BG2G00000PGMP212* 

 

Гроздьово, Извор "Раковец"- В и 

К ООД Варна 

 

Наблюденията в мониторинговите пунктове по всички подземни ВТ се използват за 

извършване на оценка на химичното състояние на ВТ, като се следи и за показатели с отклонения 

от стандарта за качество. 

Характеристиките на подземните водни тела съгласно ПУРБ ЧРБУ 2016 – 2021 г. и през 

2020г. са както следва: 

Табл. 2.4.2.18. Състояние на подземните ВТ по ПУРБ,2016-2021 и междинно състояние, 2020г. 

Подземно водно тяло 
Химично състояние,  

ПУРБ 2016-2021 

Междинно химично 

състояние, 2020г. 

Код ВТ Име на ВТ 
Водоносен 

хоризонт 

Химично 

състояни

е, ПУРБ, 

2016-

2021 

Параметри с 

контцентрация 

на РС и 

ср.стойност за 

периода (2010-

2014) на 

Стандарта за 

качество или 

ПС 

Междинно 

химично 

състояние, 

2020г. 

Показател

и с 

отклонени

я от 

СК/ПС, 

2020г. 

BG2G000000Q00

5 

Порови води 

на р. Камчия 

Кватернер Лошо  NO3 Лошо  Mn, Ca, 

NO3 

BG2G000000N01

9 

Порови води 

в неоген- 

миоцен 

Галата-

Долни 

чифлик 

Неоген Добро Няма 

установени 

Добро Mn 

BG2G00000PG02

6 

Порови води 

в палеоген- 

неоген 

Варна- 

Шабла 

Палеогенск

и 

Лошо NO3 Лошо Ca, Na, Fe, 

Mn, ел. 

проводимос

т, 

ортофосфат

и и хлорни 

йони 

BG2G00000PG02

7 

Порови води 

в палеоген - 

Палеогенск

и 

Лошо  NO3 Добро Няма 

установени 
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еоцен, 

олигоцен 

Провадия 

BG2G00000PG02

8 

Порови води 

в палеоген, 

палеоцан, 

еоцен Руен- 

Бяла 

Палеогенск

и 

Добро  Няма 

установени 

Добро  Няма 

установени  

BG2G00000К203

2 

Карстови 

води в К2t-m 

- Горна 

креда турон 

– мастрихт 

Провадийск

а синклинал 

Горнокреде

н  

Лошо  NH4 Добро    нитрати, 

амониеви 

йони и 

желязо  

 

През 2020г. водно тяло BG2G000000Q005 остава в лошо химично състояние, като 

показателите с отклонение са манган, калций и нитрати, докато при оценката по ПУРБ 2016-2021г. 

отклоненията са само по показател нитрати.  В лошо състояние остава и ВТ BG2G00000PG026 с 

отклонения през 2020г. по показателите калций, натрий, манган, желязо, електропроводимост, 

хлорни йони и ортофосфати.  

Регистрирано е запазване на доброто състояние на ВТ BG2G000000N019 и  

BG2G00000PG028. 

За две от водните тела: BG2G00000PG027 и BG2G00000К2032 се наблюдава подобряване на 

състоянието като преминава от лошо (отчетено в ПУРБ 2016-2021) към добро при междинната 

оценка на химичното състояние през 2020г. 

 

Зони за защита на водите 

С изх. № 05-09-784/А5/21.10.2022 г., Директорът на БДЧР посочва зоните на водите по чл. 119а, от 

ЗВ, съгласно 2016-2021 г., попадащи на територията на община Долни чифлик, а именно: 

- Зони за защита на питейните води, съгласно чл. 119а, ал.1, т. 1, от ЗВ с код 

BG2DGW000000Q005, BG2DGW00000PG026, BG2DGW00000PG027, 

BG2DGW00000PG028, BG2DGW000000N019, BG2DGW00000K2032 r 

BG2DGW00000K2033; 

- Водните тела, определени като води за отдих и водни спортове, включително определените 

зони с води за къпане, съгласно наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 7 с код и наименование: 

BG3311383404003019 Шкорпиловци-Централен плаж, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 2 от 

Закона за водите. 

- Съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от Закона за водите зони, община Долни чифлик попада в зона 

в която водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна зона. 

- Зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми с кодове: 

BG2FSWBS000C1007 и BG2FSWBS000C1006 и наименование Черно море, и води 

осигуряващи условия за живот и възпроизводство на черупкови организми с наименование 

„Черни нос-Паша дере“ и код BG2SFW06, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 4 от Закона за водите.  

- Зони определени или обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които 

поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното 

опазване, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5  от Закона за водите, с наименование „Плаж 

Шкорпиловци“ и код BG0000100, „Камчия“ и код BG0000116, „Река Камчия“ и код 

BG0000141, Камчийска и Еменска планина и код BG0000133.  

- Територията на община Долни чифлик попада в защитени зони Натура 2000 с код и 

наименование BG0000133 „Камчийска и Еменска планина“; BG0000166 „Камчия“; 

BG0000141 „Река Камчия“, BG0000100 „Плаж Шкорпиловци“, BG0002038 „Провадийско-

Роякско плато“, BG0002044 „Камчийска планина“ и BG0002045 „Комплекс Камчия“; 
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- Защитени територии по ЗЗТ с наименование „Лонгоза“, „Камчия“, „Вълчи проход“, „Киров 

дол“, „Горска барака“ и „Находище на бял оман“, „Орлов камък“, „Солник“ и „Михов 

дол“. 

 

Мерки насочени към опазване на зоните за защита за питейно-битово водоснабдяване 

съгласно Приложение 7.2в към ПУРБ БДЧР: 

Табл. 2.4.2.19. Мерки за опазване на зоните за защита за питейно-битово водоснабдяване 

№ Име на мярката Действие 

1.  Забрани и ограничения за изпълнение 

на дейности в зоните за защита на 

питейните води и в определените 

санитарно-охранителни зони (СОЗ) и 

буферните зони около водовземните 

съоръжения/системи 

Контрол на ограниченията и забраните в 

границите на СОЗ и зоните за защита на 

питейни води 

 

2.  Забрани и ограничения за изпълнение 

на дейности в зоните за защита на 

питейните води и в определените 

санитарно-охранителни зони (СОЗ) и 

буферните зони около водовземните 

съоръжения/системи 

Определяне на СОЗ около съоръженията за 

ПБВ съгласно действащото законодателства 

 

3.  Забрани и ограничения за изпълнение 

на дейности в зоните за защита на 

питейните води и в определените 

санитарно-охранителни зони (СОЗ) и 

буферните зони около водовземните 

съоръжения/системи 

 Спазване на забрани и ограничения в СОЗ 

съгласно заповедта за определяне на зоната и 

списъка по приложение № 3 към Националния 

каталог от мерки (ПУРБ) 

 

4.  Опазване на повърхностните води 

предназначени за питейно-битово 

водоснабдяване 

 

Забрана за сечи, с изключение на санитарни и 

отгледни сечи,  във водосбора на 

водохващаниия от повърхностни води, 

предназначени за питейно битово 

водоснабдяване 

 

5.  Опазване на повърхностните води 

предназначени за питейно-битово 

водоснабдяване 

 

Ограничаване, преустановяване или 

предписване на допълнителни изисквания към 

дейността на обекти, емитиращи едно или 

повече замърсяващи вещества или показатели 

на замърсяване създаващи риск за влошаване 

на състоянието на зони за защита на 

питейните води. 

6.  Опазване на повърхностните води 

предназначени за питейно-битово 

водоснабдяване 

 

Прилагане на забрани и ограничения при 

одобряване на инвестиционни предложения 

във водосбора на язовири, предназначени за 

питейно-битово водоснабдяване с цел 

намаляване на необходимостта от пречистване 

на питейните води 

7.  Опазване на повърхностните води 

предназначени за питейно-битово 

водоснабдяване 

 Забрана за  извършването на стопански 

дейности в  язовири, предвидени за 

използване за питейно-битово водоснабдяване 

 

В ПУО са предвидени и заложени мерки свързани и съобразени с изискванията на адекватни 

действия за опазване на зоните за защита за питейно-битово водоснабдяване. Те предвиждат 

извършване на следните дейности: 

- Осъществяване на контрол върху спазването на ограниченията и забраните в 

границите на СОЗ и зоните за защита на питейни води; 
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- Съдействие за съблюдаване на изискване за определяне на СОЗ около 

съоръженията за ПБВ съгласно действащото законодателства; 

- Съблюдаван спазването на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедите за 

определяне на зоните и списъка по приложение № 3 към Националния каталог от мерки 

(ПУРБ); 

- Забрана за сечи, с изключение на санитарни и отгледни сечи,  във водосбора на 

водохващаниия от повърхностни води, предназначени за питейно битово водоснабдяване; 

- Ограничаване, преустановяване или предписване на допълнителни изисквания към 

дейността на обекти, емитиращи едно или повече замърсяващи вещества или показатели 

на замърсяване създаващи риск за влошаване на състоянието на зони за защита на 

питейните води; 

- Постановяване и прилагане на забрани и ограничения при одобряване на 

инвестиционни предложения във водосбора на язовири, предназначени за питейно-битово 

водоснабдяване с цел намаляване на необходимостта от пречистване на питейните води; 

- Издаване на збрана за  извършването на стопански дейности в язовири, предвидени 

за използване за питейно-битово водоснабдяване 

 

Зони за защита на водите, в които водите са чувствителни към биогенни елементи, съгласно 

чл. 119а, ал. 1, т.3, от ЗВ 

Община Долни чифлик попада в зони, в които водите са чувствителни към биогенни 

елементи-чувствителна и уязвима зона, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ.  

Чувствителни и уязвими зони са територии, обявени за защитени, тъй като водните тела в 

тези зони са чувствителни към влиянието на хранителни състовки-биогенни елементи (основно 

азот и фосфор) във водата. 

Нитратно уязвими зони 

Териториите, определени за защита на пъвърхностните и подземните водни тела от 

замързяване на водите, причинено или предизвикано от нитрати от земеделски източници, са 

определят като нитратно уязвими зони. Уязвимите зони се определят в съответствие с 

изискванията на Директива 91/676/ЕЕС относно защита на водите от замърсяване с нитрати от 

земеделски източници. 

Чувствителна зона 

Понятието „чувствителни зони“ е термин, характеризиращ водоприемника, който се намира 

или има риск да достигне състояние на еутрофикация-обогатяване с биогенните елементи азот и 

фосфор. 

Мерки насочени към опазване на зоните за защита за чувствителни и нитратно уязвими зони 

съгласно Приложение 7.2в към ПУРБ БДЧР: 

Табл. 2.4.2.20. Мерки за опазване на зоните за защита за чувствителни и нитратно уязвими 

№ Име на мярката Действие 

1.  Намаляване на замърсяването с 

нитрати от земеделски 

източници 

 Забрана за торене в определени периоди от време 

съгл. Програмата от мерки за ограничаване  и 

предотвратяване на замърсяването с нитрати на 

МЗХ 

2.  Намаляване на замърсяването с 

нитрати от земеделски 

източници 

Контрол на  изпълнението на програми от мерки за 

ограничаване и предотвратяване на замърсяването с 

нитрати от земеделски източници  

3.  Намаляване на замърсяването с 

нитрати от земеделски 

източници 

Разработване на програми за ограничаване и 

ликвидиране на замърсяването в уязвимите зони 

4.  Намаляване на замърсяването с 

нитрати от земеделски 

източници 

Прилагане на приетите програми от мерки за 

ограничаване и предотвратяване на замърсяването с 

нитрати от земеделски източници в нитратно 

уязвими зони 

5.   Разработване на програми за 

ограничаване и ликвидиране на 

замърсяването в чувствителните 

 Разработване на програми за ограничаване и 

ликвидиране на замърсяването в чувствителните 

зони 
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зони 

*Източник: Приложение 7.2в от ПУРБ 2016-2021 г. 

 

Предвидените в ПУО дейности са в съответствие с мерките за намаляване на дифузното 

замърсяване на подземните води, вследствие на дейностите с отпадъци, регламентираното 

управление на отпадните води и формираните при тяхното очистване специфични отпадъци. 

Свързано с това ще се изпълнява стриктно изискването за: 

- Издаване и следене на изпълнението на забрана за торене в определени периоди от време 

съгл. Програмата от мерки за ограничаване  и предотвратяване на замърсяването с нитрати 

на МЗХ; 

- Осъществяване на контрол на  изпълнението на програми от мерки за ограничаване и 

предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници; 

- Разработване на програма за ограничаване и ликвидиране на замърсяването в уязвимите 

зони; 

- Прилагане на приетите програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на 

замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвими зони; 

- Разработване на програми за ограничаване и ликвидиране на замърсяването в 

чувствителните зони. 

 

Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ  

- Тези зони са територии, обявени за опазване на местообитания или биобогични видове, в 

които поддържането или биологички видове, в които поддържането или подобряването на 

състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване, включително съответните 

обекти на „НАТУРА 2000“.   Обектите на „НАТУРА 2000“ са зони, обявени съгласно 

Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна (наричана накратно Директира за хабитатите) и Директира 2009/147/ЕС за 

съхранение на дивите птици (наричана накратно Директива за птиците). Територията на 

община Долни чифлик попада в границите на зони за защита на водите, определени или 

обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или 

подобряването на състоянието на водите е важен фастор за тяхното опазване- BG0000133 

„Камчийска и Еменска планина“; BG0000166 „Камчия“; BG0000141 „Река Камчия“, 

BG0000100 „Плаж Шкорпиловци“, BG0002038 „Провадийско-Роякско плато“, BG0002044 

„Камчийска планина“ и BG0002045 „Комплекс Камчия“; 

2.4.2.5.3. Питейни води 

Основната част от населените места и населението са осигурени с необходимите количества 

питейни води. Населените места Долни чифлик, Кривини, Гроздьово, Пчелник, Детелина, Старо 

оряхово, Шкорпиловци, Ново оряхово, Рудник и Юнец се захранват от магистрален водопровод 

“Камчийски пясъци”. Населените места Булаир, Голица, Солник, Венелин, Горен чифлик и 

Бърдарево се водоснабдяват от местни водоизточници. 

През летния сезон има недостиг на питейни води в село Булаир. 

Висок е делът на населението в общината обслужвано от пречиствателни станции за 

питейни води – 89,4 %, при 80,2 % за областта. 

Значителна част от водопроводната мрежа е амортизирана и това води до чести аварии и 

значителни загуби на вода. Подобряването на качеството на водоснабдяването в общината изисква 

реконструкция, подмяна и доизграждане на водопроводната мрежа. 

Към 2017 г. е приключен проект „Реконструиране на водопроводната и канализационна 

система  на гр. Долни чифлик към интегрирано управление на водите на гр. Долни чифлик – І 

етап: битова канализация с канализационни отклонения“. Изградени са 17 канализационни 

клонове, с което значително е подобрена водопроводната и канализационна мрежа.  

В обслужваната от ВиК ООД – Варна територия за община Долни чифлик няма режим на 

водоподаване, свързан с наличните водни ресурси. Проблемите с чести прекъсвания на 

водоподаването са резултат от лошото състояние на водоснабдителната инфраструктура – 

довеждащи и разпределителни мрежи и съоръжения, стари технологии на обеззаразяването и т.н. 
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Дружеството “Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД, гр. Варна осигурява цялостната 

дейност по водоснабдяването, канализацията и пречистването на питейни и битово-фекални води 

на територията на Варненска област. Eксплоатира 10 ПСОВ. За водоснабдяване на населените 

места във Варненска област се използват 130 помпени станции. “В и К-Варна” ООД осъществява 

дейността си в следните технически райони:  

 Община Варна - център, изток, запад, КК “Св.св. Константин и Елена” и Аспарухово; 

 Област Варна - Провадия, Долни чифлик и Аксаково.  

Повърхностни води, използвани за питейно-битово водоснабдяване в района за 

водоснабдяване на област Варна се черпи вода от язовир “Камчия” чрез ВГ Китка. Разрешеното за 

водовземане от язовира количество е до 1,94 m3 /s при режим на работа 24 часа в денонощието. 

Проектната категория на язовирите за питейно-битово водоснабдяване е определена на 

основание Наредба № 12/2002 г. със Заповед № РД - 415/28.04.2004 г. на министъра на околната 

среда и водите и Заповед № РД - 850/22.12.2015 г.  

- за водохващането от р. Луда Камчия проектната категория е А1.  

- Яз. Камчия - А2  (заради показатели  

 Водохващането от р. Луда Камчия - А1. 

 

Химичното състояние на повърхностните водни тела се определя на база данните от 

мониторинга на приоритетни вещества в матрици вода и биота. То се оценява в два класа – добро 

и непостигащо добро. При „добро химично състояние” не се установяват превишения на СКОС, 

посочени в Наредбата за СКОС. В случаите, в които са налице превишения на съответните СКОС, 

състоянието се определя като непостигащо добро. Интерпретацията на получените резултати 

отчита разпоредбите на Директива 2009/90/ЕС, специфицираща изискванията към химичния 

анализ и мониторинга на състоянието, транспонирана в Наредба №1/ 2011 г. за мониторинг на 

водите. 

Водно тяло с код BG2KA400L024 - яз. „Камчия“ е определено в добро химично състояние за 

2021 г. 16 Не са установени превишения на СГС-СКОС на изследваните приоритетни и някои 

други замърсители за 2021 г. на водите в яз. „Камчия“. Заключение:  

Резултите от проведения през 2021 годината мониторинг на язовир “Камчия“ потвърждават 

определената за него категория А2. Не се констатира влошаване на категорията води спрямо 

предходната година. Запазва се необходимостта от предварителната обработка на ползваните води 

- механична, химична и дезинфекция. 

 

Санитарно-охранителни зони  

Санитерно- охранителни зони се учредяват около водоизточниците и съоръженията за 

питейно- битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за 

лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. Територията на община Долни чифлик 

попада в границите на следните СОЗ: 

- Пояс І, ІІ и ІІІ около ВС „Старо Оряхово“ ; 

- Пояс І, ІІ и ІІІ около ТК-1, ТК-2, ТК-3, ТК-4, (Долни чифлик); 

- Пояс І, ІІ и ІІІ около ТК-1, ТК-2, ТК-3, ТК-4, (Пчелник); 

- Пояс І, ІІ и ІІІ около ТК-2а и ТК-3 ВГ „Шкорпиловци“; 

- Пояс І, ІІ и ІІІ около дренаж „Хаджиева чешма“ с. Булаир; 

- Пояс І, ІІ и ІІІ около ТК1, ТК2, ТК3, ТК4 с. Горен Чифлик; 

- Пояс І, ІІ и ІІІ около дренаж „Селски чешми“ с. Голица; 

- Пояс І, ІІ и ІІІ около ТК-1 Гроздьово; 

- Пояс І, ІІ и ІІІ около каптирани извори 1 и 2 „Еко- комплекс- Шерба“; 

- Пояс ІІ и ІІІ около Вн-35х, Кранево; 

- Пояс ІІ и ІІІ около минерални сондажи Тх-15х, С-29 

 

На територията на община Долни чифлик попадат 8 бр. санитарно-охранителни зони, по чл. 

119, ал. 4, т. 2 от ЗВ, определени в съответствие с изискванията на нормативната база за условията 

и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно- охранителните 

зони около водоизточниците и съоръженията  
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По данни на БДЧР – Варна, на територията на общината са учредени следните санитарно-

охранителни зони (СОЗ) по реда на по чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ: 

Табл. 2.4.2.21. Санитарно-охранителни зони в община Долни чифлик 

Регистър на издадените заповеди за СОЗ по чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ  Актуален  към 22.12.2021 г. 

Титуляр  община водоизточник 
Код на водното 

тяло 

ВиК-Варна 

ООД 

Долни чифлик ВГ “Долни Чифлик“ ТК-1, ТК-2, ТК-3, ТК-4 BG2G000000Q005 

ВиК-Варна 

ООД 

Долни чифлик ВГ "Старо Оряхово“ ТК-1, ТК-2, ТК-3, ТК-4 BG2G000000Q005 

ВиК-Варна 

ООД 

Долни чифлик дренаж "Хаджиева чешма"  с. Булаир BG2G00000Pg027 

ВиК-Варна 

ООД 

Долни чифлик ТК-1,ТК-2,ТК-3,ТК-4,с. Горен Чифлик BG2G000000Q005 

ВиК-Варна 

ООД 

Долни чифлик дренаж Селски чешми BG2G0000Pg027 

ВиК-Варна 

ООД 

Долни чифлик ТК BG2G000000Q005 

ВиК-Варна 

ООД 

Долни чифлик ТК-2А и ТК-3 - ВГ "Шкорпиловци" BG2G00000N019 

"Бункера" 

АД 

Долни чифлик Каптаж 1 "Еко комплекс Шерба" и Каптаж 2 "Еко 

комплекс Шерба" 

BG2G00000К2033 

 

По данни на БДЧР на територията на Община Долни чифлик има изградени 49 броя 

водовземни съоръжения. Необходимо е учредяване на СОЗ за всички водоизточници. Тяхното 

устройство се съобразява с чл.7,8,9 и 10 и Приложения No1 и No2 от Наредба No3/2000 ма 

МОСВ,, МЗ и МРРБ за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация 

на СОЗ около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около 

водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни 

нужди. Екологичният проблем на общината свързан със замърсяването на водите е в тясна връзка 

с проектите и предвижданите действия по отношение на проектирането и изграждането на 

канализационни системи в селата и пречиствателни станции за отпадните води. Основни 

източници на замърсяване на повърхностните водни тела са попивните ями, и прекомерното 

наторяване на селскостопанските площи. Проблем е и липсата на канализация и ПСОВ за малките 

населени места на общината. Основни замърсители на повърхностните води в района на общината 

са и периодично възникващите нерегламентирани сметища. Сред останалите източници на 

замърсяване на водите в общината са промишлеността, транспорта и животновъдството. 

 

Съоръжения за водовземане от подземни водни тела на територията на общината    

ШК-1-Солник 

ШК-2-Солник 

дренаж "Хаджиева чешма" 

дренаж "Селски чешми" 

извор "Раковец" 

ТК-1 ''Алфа ууд България - Долни Чифлик" 

ТК-1 Гроздьово 

ТК-1 Старо Оряхово 

ТК-2 Старо Оряхово 

ТК-3 Старо Оряхово 

ТК-4 Старо Оряхово 

ТК-1 Горен Чифлик 

ТК-2 Горен Чифлик 

ТК-3 Горен Чифлик 

ТК-4 Горен Чифлик 



  
  

65 
 

ТК-1-изток- Пчелник 

ТК-2-изток- Пчелник 

ТК-1-запад- Пчелник 

ТК-2-запад- Пчелник 

ТК-3-запад- Пчелник 

ТК-4-запад- Пчелник 

ТК-1 Долни Чифлик 

ТК-2 Долни Чифлик 

ТК-3 Долни Чифлик 

ТК-4 Долни Чифлик 

ТК "С-5х Тотех - Старо Оряхово" 

ТК-1"Емил Минчев - Горен Чифлик" 

ТК-2 "Бисер Янев - Горен Чифлик" 

С-2х "Венелин" 

С-4х "Венелин" 

ТК-1 Шкорпиловци 

ТК-2а Шкорпиловци 

ТК-3  Шкорпиловци 

ТК-1 ''Алфа ууд България - Долни Чифлик" 

ТК-2 "Алфа ууд - Долни чифлик" 

ТК "Симеон Шипкалиев - Ст.Oряхово" 

ТК"Ескана - Старо Оряхово" 

ШК „Кристиян Дизанов – Ново Оряхово”   

ТК "С-5х Тотех - Старо Оряхово" 

ТК "Пътища и мостове - Старо Оряхово" 

ТК-1 "Георги Танев-Пчелник" 

ТК-1 "Йоргаки Добрев-Пчелник" 

ТК-1 "Градина-2000" ООД 

ТК-2 "Градина-2000" ООД 

каптаж "Бялата вода" 

ТК-1 "ЕТ Десислава Тошева - Пчелник" 

ТК-2 "ЕТ Десислава Тошева - Пчелник" 

каптирани извори 1 "Еко-комплекс-Шерба" 

каптирани извори 2 "Еко-комплекс-Шерба" 

 

Табл. 2.4.2.22. Разрешени зауствания на територията на общината 

"Алфа Ууд 

България" АД 

гр. Долни 

чифлик 

фабрика за дървопреработка и от 

гр.Долни Чифлик 

гр. Долни 

Чифлик 

Община Долни 

чифлик 

гр. Долни 

чифлик 

канализационна с-ма на гр. Долни 

чифлик 

гр. Долни 

чифлик 

Община Долни 

чифлик 

гр. Долни 

чифлик 

канализационна с-ма на гр. Долни 

чифлик 

гр. Долни 

чифлик 

Община Долни 

чифлик 

гр. Долни 

чифлик 

Канализационна система за битово-

фекални, промишлени отпадъчни и 

дъждовни води на гр. Долни Чифлик 

гр. Долни 

чифлик 

"Макс 79" ЕООД  

"Алекс 98 06" ЕООД  

гр. Долни 

чифлик 

канализационна систем на вилно 

селище в ПИ 83404.14.69 

гр. Долни 

чифлик 

 

 

РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ 

За територията на общината от контролните органи има издадени следните разрешения за 

водовземане от подземни водоизточници с посочен тип на водовземните съоръжения: 

"с. Солник" питейно-битово водоснабдяване 

дренаж "Хаджиева чешма" с. Булаир, питейно-битово водоснабдяване 

дренаж "Селски чешми"  с. Голица, питейно-битово водоснабдяване 
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извор "Раковец", с. Гроздьово, питейно-битово водоснабдяване 

ТК гр. Долни чифлик, промишлени цели 

ТК-1, с. Гроздьово, питейно-битово водоснабдяване 

ВГ"Старо Оряхово", с. Старо Оряхово, питейно-битово водоснабдяване 

ВГ "Горен чифлик", с. Горен чифлик, питейно-битово водоснабдяване 

ВГ "Пчелник", с. Пчелник, питейно-битово водоснабдяване 

ВГ "Долни чифлик", гр. Долни чифлик, питейно-битово водоснабдяване 

ТК "С-5х Тотех - Старо Оряхово", с. Старо Оряхово, напояване 

ТК-1 "Минчев", с. Горен чифлик, напояване и други цели 

ТК-2 "Янев", с.Горен чифлик, напояване и други цели 

С-4х, С-2х(резервен), с. Венелин,  питейно-битово водоснабдяване 

ТК-1, ТК-2а, ТК-3, с. Шкорпиловци, питейно-битово водоснабдяване 

ТК-1 и ТК-2 "Алфа Ууд България", гр. Долни чифлик, промишлени цели 

ТК "Шипкалиев, Долни чифлик, напояване 

ТК-1 "Ескана-Старо оряхово", с. Старо Оряхово, промишлени цели 

ШК "Дизанов-Ново Оряхово", с. Ново Оряхово, напояване 

ТК "С-5х Тотех - Старо Оряхово", с. Старо Оряхово, напояване 

Тк-1 "Пътища и мостове - Старо Оряхово", с. Старо Оряхово, промишлени цели 

ТК-1 "Йоргаки Добрев-Пчелник", с. Пчелник , напояване 

ТК-1 "Георги Танев - Пчелник", с. Пчелник, напояване 

ТК-1 "Градина-2000" ООД, гр. Долни Чифлик,  напояване 

каптаж "Бялата вода", с. Гроздьово, самостоятелно питейно-битови 

2 бр. ТК "ЕТ Десислава Тошева - Пчелник", с. Пчелник, напояване на земеделски култури 

каптирани извори 1 и 2 "Еко-комплекс-Шерба", с. Гроздьово, самостоятелно питейно-битово 

водоснабдяване други цели 

Извор -Каптаж 3 "Станция Шерба", с. Гроздьово, самостоятелно питейно-битово 

водоснабдяване. 

 

 

 

2.4.2.5.4. Управление на риска от наводнения в община Долни чифлик 

На територията на община Долни чифлик, съгласно ПУРН 2016-2021г., са определени 

следните РЗПРН:  

 

Табл. 2.4.2.23. РЗПРН, в които попада община Долни чифлик, ПУРН 2016-2021г. 

Код на РЗПРН Наименование на РЗПРН Населени места 
Степен на 

риск 

BG2_APSFR_KA_01 Камчия- Долни чифлик 

с. Детелина; 

с.Кривини 

Долни чифлик 

ниска 

BG2_APSFR_KA_12 „Камчия- Гроздьово“ с.Гроздьово висок 

 

Степента на риска се изразява като интерпретация на риска. Интерпретацията на риска е 

изцяло базирана на утвърдената от МОСВ Методика, като са използвани три основни категории, 

съобразени с Директива 2008/114/EO за критична инфраструктура и националния ЗЗБ  

- Висок риск: Препоръчва се да не се разрешава или разширява съществуваща застроена 

площ, в която се задържат лица или животни. За съществуващата застроена площ да се направи и 

изпълни проект за специални мерки срещу наводнение, които да осигурят съответното намаляване 

на риска (намаляване на уязвимостта) или да се разработи програма за преместване на този обект 

- Среден риск: Строителството е възможно, но с ограничения, изхождащи от подробна 

преценка на функционалността и уязвимостта на обектите в застрашената територия, в контекста 

на потенциалната заплаха за обектите от наводнение. Не е подходящ за строителство на 
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чувствителни обекти – болници, училища, администрация и подобни. Не се препоръчва да се 

разширяват застроените площи. 

- Нисък риск: Строителството е възможно, като собствениците на засегнатите парцели и 

обекти трябва да бъдат предупредени за потенциалната заплаха от наводнение. За чувствителните 

обекти да се приемат специални мерки (за намаляване на уязвимост), както за вече построените, 

така и за предстоящите / разширяващите се. 

 

Извършена е актуализация на РЗПРН за периода 2022-2027г. Промените, засягащи 

територията на община Долни чифлик са представени по- долу: 

Табл. 2.4.2.24. Промени, засягащи територията на община Долни чифлик 

Код на РЗПРН 

Наименов

ание на 

РЗПРН 

Дълж

ина на 

РЗПР

Н (км) 

Трансгран

ичен 

РЗПРН 

(да/не) 

Тип на 

наводнение, 

според 

източника 

Вид на 

промяна

та 

спрямо 

предишн

ия цикъл 

на ДН** 

РЗПРН, 

предшествениц

и на текущия 

РЗПРН 

Годин

а на 

създав

ане на 

РЗПР

Н 

BG2_APSFR_K

A_100 

р. Камчия 

- от с. 

Гроздьово 

до 

устието 

на реката 

60,01 не 

речни, 

дъждовни-

поройни, 

инфраструк

турни 

(разрушаван

е на стената 

на яз. Долни 

чифлик) 

обединя

ване 

BG2_APSFR_

KA_01, 

BG2_APSFR_

KA_12 

2019 

 

 

 

Съгласно Приложение № 18 „Програма от мерки за РЗПРН от ПУРН 2016-2021 г.“ Мерките 

касаещи територията на общината и приоритетни за изпълнение са били следните и е посочено 

тяхното изпълнение – цялостно, частично, нейзпълнено:   

Табл. 2.4.2.25. Мерките касаещи територията на общината 

Каталожен № на 

мярката  

Мярка Изпълнение 

ДА ЧАСТИЧНО НЕ 

PRE27-REAC28 Почистване и стопанисване на 

речните легла 

в границите на урбанизирана 

територия 

 V  

PRE16-REAC17 Почистване на речни участъци и 

дерета за 

осигуряване преминаване на висока 

вълна 

  V 

RR20-REAC111 Изпълнение на възстановителни 

работи по 

пътища, водоснабдяване, 

канализация, 

електроснабдителни мрежи и др. 

инфраструктура 

V   

PRE16-REAC17 Почистване на речни участъци и 

дерета за 

осигуряване преминаване на висока 

вълна 

  V 

PRE50-PRO35- Реконструкция и поддържане на   V 
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REAC123 корекциите 

PRE49-PRO34-

REAC121 

Изграждане на нови корекции 
  V 

PRE57-PRO42-

REAC130 

Възстановяване на компрометирани 

диги 
  V 

PRE47-PRO31-

REAC118 

Поддържане и подобряване 

състоянието на 

съществуващи язовири 

V   

PRE4-PRO1-

REAC5 

 

Възстановяване на връзките с воден 

басейн или на 

естественото състояние на речното 

корито, на стари 

меандри, на наводняеми и утаителни 

зони в заливаемите 

крайречни ивици, за повишаване на 

водозадържането за 

защитени 

  V 

 

При изпълнение на целите, задачите и дейностите, поставени в ПУО общинските власти и 

администрация стриктно се придържат към изискванията и спазват съответните забрани и 

ограничения въведени с нормативното законодателство в областта на опазване на водите (Закон за 

водите, Наредба № 6, Наредба № 3 и други подзаконови документи). 

 

- Планирането и осъществяването на всички дейности в рамките на ПУРН не 

противоречат на режимите, в т.ч. на защитените зони, постановени със 

заповедите за обявяването и плановете за управлението им, както и на режимите 

на защитените територии, въведени със Закона за защитените територии, 

заповедите за обявяването и плановете за управлението им, Закона за горите и 

подзаконовите нормативни актове по прилагането; 

- Всички инвестиционни предложения, планове и програми, произтичащи от 

предвижданията на ПУРН, за които се изисква ОВОС/ЕО (по реда на глава 

шеста на ЗООС), както и инвестиционни предложения, планове, програми, и 

проекти в обхвата на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие се 

одобряват по реда на съответния специален закон само след произнасяне с 

положителен диспозитив на компетентния орган по околна среда и при 

съобразяване с условията и мерките в съответния административен акт;. 

-  Предвижданията на Общите устройствени планове на се съобразяват с анализирания и 

моделиран обхват при сценарий на вероятност на 20-годишната вълна. 

- Мерките с висок приоритет, свързани с осигуряване на по-висока проводимост, 

да се осъществяват еднократно в периода на действие на ПУРН (т.е. веднъж на 6 

години), или при необходимост. 

- Строителните работи и дейностите по отстранявания на затлачвания на речното 

корито и почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на 

висока вълна да се извършват за кратък период извън размножителният сезон на 

животинските видове по Приложения No 1 и No 2 на Закона за биологичното 

разнообразие, от март до юли, за да се намалят въздействия като смъртност и 

безпокойство на видовете животни, предмет на опазване; 

- Прекратява се водовземане или се налагат забрани за ползване за питейно- 

битови цели от водовземни съоръжения за подземни или повърхностни води при 

констатирано замърсяване на добиваната вода вследствие на наводнения; 

- Предвидените в плана мерки за защита от наводнения  прилагани в СОЗ на водоизточници за 

питейно-битови цели или минерални води, се съобразяват с режимите на 

ограниченията и забраните в тези зони; 

- Дейности и мерки, които могат да доведат до влошаване на качеството на водите за къпане 

в зоните за къпане (изграждане на инженерни съоръжения и др.) се 
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изпълняват извън сезона за къпане (освен ако не са свързани с конкретно 

възникнали бедствени ситуации); 

- Всички структурни мерки, свързани с изграждане на нови диги и корекции, освен при 

доказана необходимост и липса на алтернативни решения, се реализират извън границите на 

защитените зони и след оценка (Становище по ЕО).; 

- Още на етап идеен проект се провеждат консултации с БДЧР възможността за 

заместване на инженерно-технически структурни мерки, за които в ДОСВ е идентифициран 

потенциал за значително засягане на природни местообитания и местообитания на видове, 

предмет на опазване в защитените зони; 

- С цел недопускане на значително кумулативно отрицателно въздействие 

всички планове, проекти, програми и инвестиционни предложения, които могат да окажат 

хидроморфологичен натиск върху повърхностните водни тела в обхвата на ЧРБУ и не са свързани 

с изпълнение на мерки от ПУРН и ПУРБ, се консултират с БДЧР и съобразяват с териториалния 

обхват и период на изпълнение на предвидените в ПУРН мерки, които следва да се считат за 

приоритетни; 

- При прилагане на мерките, свързани със строителство, не се допуска замърсяване на 

речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника; 

- При прилагане на структурни мерки в защитени зони всички съпътстващи 

дейности (напр. обслужващи строителството пътища) се ситуират при възможност извън 

природни местообитания или местообитания на видовете, вкл. птици, предмет на опазване в 

защитените зони; 

- При възстановяване и преустройство на стари диги се обсъждат и оценяват 

алтернативни варианти за тяхното ситуиране/изместване с цел възстановяване на естествените 

тераси на реките и възстановяване на естествения речен режим; 

- Изпълнението на мерки, свързани с отстранявания на затлачвания на речното 

корито и почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна се 

осъществява само в коритата на реките, без да се засягат крайречната и островната растителност;  

- Преди започването на дейностите по проектите за почистване на бреговете на 

реките, свързани със строително-монтажни работи или отнемане на земен пласт, 

залесяване на гола площ във вододайни зони, изграждане на защитен горски 

пояс, залесяване на бреговете и надзаливаемите тераси с дървесни видове, 

изграждане на земно-насипни диги или комбинация на диги и залесяване, 

изграждане на нови канализационни мрежи и нови корекции на речните корита 

приоритетно се уведомяват съответните музеи, които могат да предоставят необходимата 

информация за археологическите обекти на културно-историческото наследство; 

- При реализацията на дейности, свързани с нарушаване целостта на земния 

пласт се открият и неизвестни недвижими структури и движими находки, които 

имат признаци на културни ценности, дейността временно се спира и се уведомяват съответните 

отговорни и контролни органи;  

- При изготвяне на нови или актуализация на съществуващи Аварийни планове на 

ПСВРП, попадащи в РЗПРН, се взема предвид наличието на условия на уязвимост от наводнения, 

свързано с вероятност от възникване на голяма авария и да се предвидят конкретни мерки за 

намаляване на евентуалните последици за околната среда и живота и здравето на хората при 

възникване на авария в резултат от наводнения, като в тези случаи се изисква и становище от 

Басейнова дирекция; 

В приложение №21 на ПУРБ на ЧРБУ 2016-2021г. „Планове, програми и стратегии, имащи 

отношение към ПУРН“ са посочени: 

- Национални планове, програми и стратегии; 

- Регионални стратегически документи (планове за развитие, регионални генерални планове за 

водоснабдяване и канализация); 

- Областни стратегии, планове и програми; 

- Общински стратегии, планове и програми; 

- Планове за управление на защитени територии и зони за защита на водите. 
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За община Долни чифлик, в посоченото приложение са посочени: Общински план за 

развитие на община Долни чифлик за периода 2014-2020г. Програмата за управление на 

отпадъците не е сред посочените документи, имащи отношение към ПУРН. 

 

 

2.4.3. Почви и нарушени терени 
На територията на общината има следните почвени типове: 

- излужени и карбонатни черноземи в комплекс със сиви горски почви - в най-северните 

части на общината (на север от р. Камчия) в землищата на селата Венелин, Пчелник, 

Гроздьово, Нова шипка и Старо Oряхово; 

- сиво-кафяви горски почви - в хълмистите и нископланински части и на територията на юг 

от Камчийската низина (землищата на с. Булаир, с. Бърдарево, с. Голица, с. Кривини, с. 

Рудник, с. Юнец, с. Солник и с. Шкорпиловци); 

- алувиално-ливадните почви - преобладават в Камчийската долина, долината на река 

Фъндъклийска и притоците им. 

По отношение на почвената характеристика общината може да се раздели на две зони: 

■ Първа зона - обхваща северната част на общината и включва Камчийската низина и 

оградните й склонове, заета е от алувиално-ливадни почви и черноземи. Преобладаващите 

земи са от І до ІІІ категория. 

■ Втора зона - обхваща южните части на общината, където преобладават сиво-кафявите 

горски почви и алувиално-ливадни почви. Преобладаващите земи са от ІІІ до V категория. 

Подходяща зона за отглеждането на екологично чиста селскостопанска продукция е първа 

зона. Във втора зона е уместно да се съхранят естествените горски съобщества и да се стимулира в 

по-висока степен развитието на екотуризма. Опазването и подобряването на почвеното 

плодородие в перспектива ще бъде постигнато чрез подходящ сеитбооборот при оптимално 

използване на торове и препарати за растителна защита, консултации на частните земеделски 

производители с професионални агрономи и т.н. 

В с. Старо Oряхово има пункт за мониторинг на почвите и отчитане влиянието на р. 

Камчия върху почвите. 

Като цяло в общината наднормено замърсяване с тежки метали няма. Ограничено 

замърсяване с олово и кадмий съществува в няколко метровата прилежаща ивица на пътя Варна – 

Бургас и Старо Оряхово – Провадия. 

Почвите в общината се замърсяват главно от нелегалните сметища около населените места 

и неправилното съхранение на селскостопанските отпадъци. Данни за замърсяване на почвите има 

за територията на бившето летище в с. Пчелник. 

Нарушени са почвената покривка и ландшафта на местата, където се добиват незаконно 

строителни материали. Това е сериозен проблем за община Долни чифлик и областта. В сравнение 

с други общини по Северното Черноморие, в община Долни чифлик ерозиралите терени и 

свлачищата са малко. 

Вкислени и засолени почви има в териториите на резерват “Камчия”, както и в местността 

“Блатото” в с. Старо Оряхово и с. Ново Oряхово. Вкисляването и засоляването е следствие от 

отводняване на терените и проникване на солени води от морето [5]. 

За ограничаване на замърсяването на почвите на територията на община Долни чифлик 

следва да бъдат закрити, санирани и рекултивирани съществуващите нерегламентирани сметища, 

да бъдат предприети мерки за недопускане възникването на нови замърсени с участъци места и да 

се организира правилното съхранение и компостиране на селскостопанските отпадъци. 

 

2.4.4. Геоложка основа  

Общината заема по-голямата част от Долно камчийското понижение, Камчийската планина, 

северния склон на Еминска планина и южния склон на Авренското плато. Територията на 

общината е разположена между 0 и 561 m надморска височина. Надморската височина се 
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понижава от запад на изток и от юг на север. Релефът е преобладаващо равнинен и равнинно-

хълмист. При устието на р. Камчия и р. Фъндъклийска се е формирала най-дългата по Българското 

черноморие пясъчна ивица и успоредно на нея - дюнен вал. 

Общината попада в една от лабилните в тектонско отношение части на страната – VII степен 

на сеизмична активност. 

В общината няма наличие на рудни изкопаеми, освен мангановите руди при с. Рудник, които 

не се експлоатират поради ниското съдържание на манган. През последните години при направени 

изследвания в акваторията на шелфа за разкриване на нефт и газ от български и чуждестранни 

фирми, Долнокамчийската област е оценена като перспективна по отношение на запасите от нефт 

и газ. 

Общината е богата на находища на строителни материали – пясък, чакъл, глина, мергели. С 

промишлено значение са находищата на глини и мергели при с. Гроздьово и пясък при с. Старо 

оряхово. В близост до много от населените места има разработени и по-малки находища за 

задоволяване на нуждите на населението. 

Две от кариерите за строителни материали /пясък/ на територията на общината /находящи се 

съответно в имот № 000119 в землището на с. Старо оряхово и в имот №0000554 в землището на с. 

Шкорпиловци, и двата общинска частна собственост/, са с изчерпан капацитет. Съгласно 

изискванията на Закона за опазване на земеделските земи, кариерите като земи с нарушен почвен 

профил подлежат на рекултивация. Задължително рекултивацията се извършва на два етапа – 

техническа и биологична рекултивация. Техническата рекултивация на кариерите е удачно да бъде 

осъществена чрез запълване на терените със строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на 

сгради. С провеждане на подходящи мероприятия по техническата рекултивация ще бъде 

повдигнато нивото на терена и изравнено с това на околните площи, същевременно ще бъдат 

оползотворени строителните отпадъци, генерирани на територията на общината, вместо да бъдат 

депонирани. 

По данни на РИОСВ – Варна в общината към 31.12.2003 г. са регистрирани 3 бр. свлачища с обща 

площ 480 дка, от които две са условно стабилизирани, а активно е едно свлачище с площ 15 дка. 

Към посочената дата няма нововъзникнали свлачища и абразионен бряг. Проведено е едно 

укрепително мероприятие. 

 

2.4.5. Отпадъци 

Анализът относно съществуващото състояние на отпадъците, генерирани на територията на 

общината е обстойно представен в предходната „Програма за управление на отпадъците на 

Община Долни Чифлик 2015-2020 г.“, като в нея са предвидени и конкретните мероприятия, 

целящи минимизиране отрицателното въздействие на отпадъците върху околната среда. 

Основните положения заложени в нея са: Ефективно използване на отпадъците като ресурси 

и намаляване на генерирането и депонирането им. 

В общинската Програмата за управление на отпадъците на Община Долни Чифлик 2015-

2020 г., са разработени мерки за постигане на следните цели:  

 Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им 

и насърчаване на повторното им използване.  

 Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци и намаляване и 

предотвратяване на риска от депонирането им.  

 Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда.  

 Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на управление 

на отпадъците.  

Посочените по-горе мерки са изцяло в синхрон с Националния план за управление на 

отпадъците изпълнението, на които е допринесло за постигането на конкретните цели заложени в 

законодателството в областта на околната среда за намаляване на отделните видове отпадъци. 

Устойчиво управление на отпадъците има ключова роля за постигане ефективно използване 

на ресурсите. Оптимизацията при управление на отпадъците на територията на общината ще 

доведе до намаляване образуването на отпадъци, предотвратяването образуването на отпадъци, 
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по-добро използване на ресурсите, разкриване на нови пазари и създаване на нови работни места, 

като същевременно бъдат намалени вредните въздействия на отпадъците върху околната среда. 

С Програмата за опазване на околната среда се цели да се предотврати и ограничи 

замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и да се ограничи рискът за човешкото здраве и 

околната среда в резултат на събирането, транспортирането и третирането на генерираните на 

територията на община Долни Чифлик отпадъци. 

В настоящата разработка са разгледани основните видове отпадъците, попадащи в 

приложното поле на Закона за управление на отпадъците и Програмата за управление на 

отпадъците на община Долни Чифлик: 

* Битови отпадъци  

* Опасни отпадъци  

* Строителни отпадъци  

* Производствени неопасни отпадъци / 

 Масово разпространени отпадъци (отпадъци от опаковки, негодни за употреба 

батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

(ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), отпадъчни масла и 

нефтопродукти, излезли от употреба гуми).  

 Утайки от ПСОВ  

 Медицински и биологични отпадъци 

 

На територията на община Долни чифлик има изработен  „ПУП-ПРЗ“ и е издадено Решение 

№ ВА-81/ЕО/2022 г. на директора на РИОСВ-Варна, за преценяване на необходимостта от 

извършване на екологична оценка (ЕО) на проект за ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатор 

21912.111.866 и ПИ с идентификатор 21912.111.814 по кадастрална карта на гр. Долни чифлик за 

УПИ II-814 „площадка за третиране на отпадъци“ и УПИ III-866 „площадка за третиране на 

отпадъци“ в кв. 146 и ПУР от осова точка 560 до осова точка 571 по регулационния план на гр. 

Долни чифлик, с характер „ да не се извършва (ЕО).  

 

2.4.5.1. Битови отпадъци: 

Количеството на генерираните отпадъци може да се разглежда като показател за това, колко 

ефективно е обществото, специално по отношение на използването на природните ресурси и за 

избора на най-подходящи методи за третиране на отпадъците. 

На територията на общината се генерират отпадъци от комунално-битовата дейност на 

населението, от производството и от строителната дейност. 

Битовите отпадъци се депонират на определени площадки. Генерирането на битови 

отпадъци е в зависимост от мястото на образуване на отпадъците и стандарта на живот на 

населението в общините, като варира по сезони. Нормата на натрупване е ~ 348.67 кг /жит. год. за 

населението на общината. 

Основната зависимост на генерирането на битови отпадъци е мястото на образуване на 

отпадъците, стандарта на живот на населението в общините и обикновено варира по сезони. 

По смисъл на действащото законодателство в Република България: 

"Отпадък" е всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или 

възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи.  

"Битови отпадъци" са "отпадъци от домакинствата" и "подобни на отпадъците от 

домакинствата";  

"Отпадъци от домакинствата" са отпадъците, образувани от домакинствата.  

"Подобни отпадъци" са отпадъците, които по своя характер и състав, са сравними с 

отпадъците от домакинствата, с изключение на производствени отпадъци и отпадъци от селското 

и горското стопанство;  

"Норма на натрупване" (НН), средното годишно количество образувани битови отпадъци, 

които се падат на един жител от дадена административна единица. 

През изтеклия период на действие на съществуващата програма за управление на 

отпадъците съгласно План за развитие на Община Долни Чифлик 2014 – 2020 г. нормата на 

натрупване в общината в град Долни чифлик е била ~ 300-350 kg/жит. год., а за селата нормата на 
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натрупване е под 200- 300 kg/ жит/год. През летните месеци нормата на натрупване е с 18-20 % по-

висока, което предполага, че образуването на битови отпадъци скача с приблизително 20% през 

летния сезон. 

Дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци се възлагат, съответно 

предоставят по реда на Закона за обществените поръчки и се осъществяват от дружество „БКС 

ДОЛНИ ЧИФЛИК“ ЕООД по утвърдени графици и повторяемост на изпълнението. Чистотата на 

събиране на битовите отпадъци се определя всяка година със Заповед на кмета на общината, На 

18.12.2021 г. изтича договорът „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови и строителни 

отпадъци, генерирани на територията на община Долни чифлик“ и от 19.12.2021 г. община Долни 

чифлик сама ще изпълнява тези дейности. Към момента на разработване на Програмата, делът на 

населението, обхванато от системите за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови 

отпадъци е 100 %. Събирането на битовите отпадъци се извършва с честота, определена със 

заповед на кмета на общината, в съответствие с изискванията на чл. 63 от Закона за местни данъци 

и такси. За реализация на услугата във всички населени места от територията на Общината са 

разположение съдове за събиране на отпадъците както следва: 

- контейнери тип „Бобър” с вместимост 1 100 l.,  

- кофи – тип „Мева” с вместимост 240 l., 

- кошчета. 

Събраните Битовите отпадъци се транспортират до инсталация,  „Екоинвест Асетс” АД, 

находящ се в с. Езерово, община Белослав, където се извършва механично и биологично 

третиране, включващо сепариране на рециклируемите отпадъци за последващо оползотворяване и 

трeтиране на отделената органична фракция, чраз процеси на компостиране. Дейностите се 

осъществяват съгласно сключен договор между община Долни чифлик и „Екоинвест Асетс” АД.  

Количествата битови отпадъци генерирани на територията на община Долни чифлик, 

съгласно представените данни за период от шест години назад, варира от 4500 тона до 6200 тона 

годишно, видно и от таблицата по-долу: 

 

 Табл. 2.4.5.1. Количества генерирани битови отпадъци през последните години 

          

Година  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 

битови 

отпадъци 

6103  6251  4880.8  5104.1  5824.6  4752.5  5215.7  5357.5  5529.3 

• Източник: Община Долни чифлик. 

Съгласно представените данни тенденцията за Общината е за намаляване образуването на 

отпадъци.  

На база на данните община Долни чифлик следва да предприеме необходимите мерки за 

ограничаване на образуването на битовите отпадъци и да намали регистрирания ръст през 

последните години.  

- Депа за неопасни отпадъци с преустановена експлоатация  

- През април 2014 г. ЕК заведе искова молба в Съда на ЕС срещу България за неизпълнение 

на законодателството на ЕС в областта на депониране на отпадъците. На 16 юли 2015 г. 

Европейският съд излезе с решение, че страната е нарушила изискванията на Директивата 

за депониране за 113 депа. С цел недопускане на второ решение на Европейския съд, 

България предприе действия по прекратяване експлоатацията на депата и осигуряване на 

средства за тяхната рекултивация. В периода 2014-2019 г. средствата за рекултивация на 

стари общински депа се осигуряваха с национално финансиране чрез Предприятието за 

управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и Оперативна 

програма „Околна среда“. 

За намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци в Община Долни чифлик е 

направена рекултивация на старото сметище за битови неопасни отпадъци на гр. Долни 

чифлик. 

В периода до 2016 г. единствения начин на обезвреждане на отпадъците на Община Долни 

чифлик е депонирането в общинското депо, разположено в парцел с ПИ № 000095, с площ 37,798 
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dka, в местността „Дюлгер бахче” в землището на Долни Чифлик, на 1,5 km наляво от регулацията 

до пътя за Варна през с. Старо Оряхово. Депото е експлоатирано от 1979 г. като не са спазени 

изискванията на Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и 

експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане 

на отпадъци, което при експлоатацията на депото е имало съществен риск от замърсяване. 

Със Заповед на Директора на РИОСВ – Варна от 16.07.2009 г., е преустановена 

експлоатацията на Общинското депо с препоръки да се предприемат мерките за закриване и 

рекултивацията му. Към настоящия момент е изготвен проект за рекултивация на Общинското 

депо и общината е кандидатствала за финансиране пред ПУДООС и към 2018 година е одобрен 

проекта и е стартирал дейностите през 2019/2020 година. 

През 2020 год. е приключил етапа на техническата рекултивация по проект „Закриване и 

рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци гр. Долни чифлик, на стойност 1 534 841 

лв. Задължението на общината е да поеме в бъдеще изпълнение на биологичната рекултивация. 

За приключване на проекта за рекултивация на старото депо в план сметката на общината за 

2022 г. са предвидени необходимите финансови средства за изпълнение на биологична 

рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, гр. Долни чифлик като общата 

необходима сума е 35 000 лв. за сметка на 19 860 лв. от приходите по управление на ТБО, а 

останалата сума от 15 140 лв. от други източници. 

Проектът се осъществява на два етапа:  

Етап I - Техническа рекултивация  

Етап II - Биологична рекултивация  
Целта на проектно предложение е закриване и рекултивация на съществуващото сметище, 

което ще допринесе за:  

- Намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почви, 

атмосферен въздух, повърхностни и подземни води;  

- Намаляване на рисковете за човешкото здраве и удовлетворяване на условията за 

използване на рекултивационния повърхностен слой на депото след приключване на неговата 

експлоатация. 

На територията на община Долни чифлик няма регионално депо за битови отпадъци. 

Събраните битови отпадъци се транспортират до инсталация в с. Езерово.  

Всички стари нерегламентирани сметища в населените места от общината са закрити. На 

територията на община Долни чифлик няма направено подробно изследване върху състоянието на 

почвите и тяхната степен на разрушаване и замърсяване. Основен източник на почвено 

замърсяване и разрушаване е нерегламентираното изхвърляне на различни отпадъци – битови, 

селскостопански, строителни. И в момента на територията на общината периодично се оформят 

локални замърсявания със сезонни отпадъци от домакинствата и строителни отпадъци, поради все 

още ниската екологична култура на населението. Те се констатират своевременно и общината 

предприема незабавни мерки за отстраняването им. Общината ежегодно извършва почистване на 

тези локални замърсявания. 

 

 Морфологичен състав на отпадъците 
Съгласно изискванията на чл. 8, ал. 3 от Наредба за разделно събиране на био отпадъци и 

третиране на биоразградимите отпадъци Община Долни чифлик разполага с морфологичен анализ 

на битовите отпадъци извършен през 2019 г. по проект „Определяне на морфологичния състав на 

БО в България“ с възложител ПУДООС, разработен в рамките на Проект „Проучване и 

разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни 

отпадъци от домакинствата“, финансиран по Бългапо-Швейцарската програма за сътрудничество. 

Представените по-долу данни, включват информация за целия обследван период за извършване на 

анализа, съгласно изискуемият по „Методиката за определяне на морфологичния състав на 

битовите отпадъци“, формат и са както следва:   

 

 

 

Табл. 2.4.5.2. Усреднен морфологичен състав на ТБО на Община Долни чифлик 
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Според данните за морфологичния състав, представени в горната таблица, с най-голям 

относителен дял за община Долни чифлик са ситна фракция < 4 см (39.98 %), следвани от 

градински (12,25%), пластмаса (9,38 %), метали (9,36%) и текстил (7,47).  

Усъвършенстването на системата за управление на отпадъци в община Долни чифлик може 

да бъде постигнато чрез предприемане на действия по следните направления: 

- разделно събиране на опасните отпадъци от бита /батерии, луминесцентни лампи, 

акумулатори, електрическо и електронно оборудване/ и предаването им за рециклиране или 

обезвреждане; 

- законосъобразно третиране на строителните отпадъци; 

- саниране на замърсени с отпадъци места и недопускане възникването на нови. 

 

Биоразградими отпадъци  

Към настоящият момент в Общината не е изградена система за разделно събиране на 

биоразградими отпадъци (в т.ч. био отпадъци) и предаването им за компостиране или анаеробно 

разграждане. Общината следва да предвиди изграждане на площадка, на която да се събира 

временно зеленния отпадък от паркове и градини. Образуваните биоразградими отпадъци в 

домакинствата може да се третират чрез компостиране на място от собствениците на имоти. 
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Сред населението не са провеждани достатъчно по обем информационни/ образователни 

кампании за популяризиране на разделно събиране на биоразградими отпадъци и отклоняването 

им от общия поток битови от отпадъци. Въвеждането на система за разделно събиране на тези 

видове отпадъци ще доведе до: 

 Намаляване на общото количество отпадъци, постъпващи за депониране и същевременно 

осигуряване на неговото по-дългосрочно екологосъобразно експлоатиране;  

 Оползотворяване на генерираните биоразградими отпадъци, в съответствие с поставените 

Национални цели и произвеждане на полезен продукт (компост), с реална възможност за 

практическо приложение;  

 Оползотворяване на значителна част от генерираните рециклируеми компоненти от общия 

отпадъчен поток, в т.ч. хартия, пластмаса, стъкло, метал и др. и реализацията им като продукти в 

подходящи производствени процеси, в съответствие с изискванията за устойчиво използване на 

природните ресурси; 

 Повишаване на културата по отношение на използването на природните ресурси и 

изграждането на обществено съзнание за необходимостта и ползите от опазването на околната 

среда.  

 

2.4.5.1.1. Отпадъци от опаковки 

Важна част от анализа на отпадъците е да се изследват количествата повторно използвани, 

рециклирани, оползотворени и обезвредени отпадъци в община Долни чифлик. Необходимо е да 

се идентифицират количествата разделно събрани и рециклирани отпадъци от хартия и картон, 

пластмаса, стъкло и метали чрез системите за разделно събиране.  

С разделното събиране на отпадъци с цел рециклиране, както и други форми на 

оползотворяване може да се постигне значително намаляване на количеството на депонираните 

отпадъци. Освен това през последните години със синхронизиране на националното 

законодателство с европейското законодателство все повече се засилват законодателния и 

обществения натиск за въвеждане на системи за разделно събиране с нормативно регламентирани 

количества отпадъци, които трябва да бъдат рециклирани и оползотворени. За редица отпадъци 

съществуват забрани за депониране, което налага тяхното отделяне от общия отпадъчен поток и 

намиране на алтернатива за оползотворяването или обезвреждането им.   

Община Долни Чифлик има сключен договор за Сътрудничество с организацията по 

оползотворяване на отпадъци от опаковки „БУЛЕКОПАК” АД. Системата за разделно събиране в 

община Долни чифлик е изградена по двуконтейнерен модел, като на утвърдените адреси (точки) 

са разположение по един или два броя контейнери тип „Ракла“, с жълт цвят и един брой зелен 

контейнер тип „Иглу“.  

Контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки, модел „Ракла“, жълт цвят – за 

пластмаса, хартия и метали, с обем 1100 литра –  101 (сто и един) броя; 

Контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки, модел „Иглу“, с обем 1180 и 

1500 литра – 45 (четиридесет и пет) броя, в това число: 

 Зелен - за стъкло, 1180 литра – 4 (четири) броя; 

 Зелен - за стъкло, 1500 литра – 41 (четиридесет и един) броя 

Честотата на обслужване на съдовете е следвата: за жълтите контейнери- два пъти месечно, 

а зелените- веднъж на три месеца. 

за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки за: хартия, 

метали, пластмаса и стъкло. 

Срокът на сключения Договор е за период от 3 години.  

Приложеният модел на система за разделно събиране е с два цветни контейнера:  

 жълт контейнер за събиране на отпадъци от хартиени, пластмасови и метални опаковки.   

 зелен контейнер за събиране на отпадъци от стъклени опаковки. 

Контейнерите за разделно събиране на ООП са разположени в повечето населени места на 

общината – гр. Долни Чифлик, с. Шкорпиловци и с. Пчелник. Контейнерите са разположени в 

съответствие с установените критерии за минимален обем на съдовете според броя на жителите на 
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населените места по чл. 24 на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (ПМС № 271/ 

30.10.2012 г.). 

 

Табл. № 2.4.5.3. СПРАВКА ЗА КОЛИЧЕСТВАТА РСО ОТ КОНТЕЙНЕРИТЕ, НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ЗА ПЕРИОДА 2013 - 2017 г. 

№ Наименование Мярка 

01.01.2013

-

31.12.2013 

г. 

01.01.2014

- 

31.12.2014

г. 

01.01.2015 

- 

31.12.2015 

г. 

01.01.2016

- 

31.12.2016

г. 

01.01.2017

- 

31.12.2017

г. 

I 

ОБЩО КОЛИЧЕСТВО 

ОТПАДЪЦИ, ИЗВО-

ЗЕНИ ДО 

СЕПАРИРАЩА 

ИНСТАЛАЦИЯ 

тон 65.018 39.770 66.010 87.420 143.040 

II 

КОЛИЧЕСТВО 

НЕРЕЦИКЛИРУЕМИ 

ОТПА-ДЪЦИ СЛЕД 

СОРТИРАНЕ 19 12 12 

тон 48.908 27.500 51.220 77.640 128.540 

III 

КОЛИЧЕСТВО 

РЕЦИКЛИРУЕМИ 

ОТПАДЪЦИ ОТ 

ОПАКОВКИ (т.1 - т.4) 

тон 16.110 12.270 14.790 9.780 14.500 

1 Хартия 19 12 01 тон 4.817 3.730 5.385 7.160 8.710 

2 
Пластмаси 19 12 04 (т. 

2.1 - т. 2.3): 

тон 0.748 0.835 1.165 1.695 2.070 

2.1 РЕТ тон   0.430 0.710 1.235 1.720 

2.2 HDPE+РР тон   0.180 0.275 0.345 0.255 

2.3 LDPE цветен тон   0.225 0.180 0.115 0.095 

3 Метали (т. 3.1 - т. 3.2): тон 0.009 0.035 0.070 0.045 0.080 

3.1 Черни метали 19 12 02 тон       0.010 0.045 

3.2 Цветни метали 19 02 03 тон       0.035 0.035 

4 Стъкло 19 12 07 тон 10.536 3.530 8.170 0.880 3.640 

  

Данните са систематизирани на база месечни актове изготвени от фирмата 

подизпълнител за района: "ЕКОИНВЕСТ АСЕТС" АД  
 

От представените данни е видно, че много малка част от предадените отпадъци от опаковки 

са годни за рециклиране. От количеството отпадъци предадени за сепариране приблизително 80% 

се предават за последващо обезвреждане, което означава, че въведената система не допринася 

максимална степен за изпълнението на поставените цели за подготовка за повторна употреба, 

рециклиране и оползотворяване пред сортирането на смесени битови отпадъци, което от своя 

страна означава, че е необходимо провеждането на повече информационни кампании на 

населението и засилване контрола относно разделното събиране на отпадъци от опаковки. 

 

2.4.5.2. Строителни отпадъци 

Това са отпадъците от строителство и разрушаване. 

Строителните отпадъци на територията на общината се образуват в незначителни обеми от 

строителство, разрушаване, ремонт и реконструкция на сгради и други обекти. Към момента на 

разработването на Програмата за опазване на околната среда на Община Долни чифлик няма 

прецизни данни, които да гарантират достоверна информация за количеството на образуваните и 

натрупани строителни отпадъци, тъй като не се води отделна отчетност и не се съхраняват данни 

за този вид отпадъци.  

Съгласно ЗУО кметът на общината отговаря за управлението на строителните отпадъци, 

образувани на нейната територия. Отговаря за оползотворяването и обезвреждането на 
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строителните отпадъци събрани от ремонтните дейности на домакинствата. (чл.19, ал. 3, т.5 от 

ЗУО).  

Община Долни чифлик е осигурила контейнери за строителни отпадъци, образувани от 

ремонтни дейности на домакинствата на територията на общината. През 2021 г. са закупени 12 

броя контейнери за строителни отпадъци и товарен автомобил, като по този начин е осигурено 

събирането и оползотворяването на строителните отпадъци от ремонтна дейност, образувани от 

домакинствата на територията на общината. Транспортирането на строителните отпадъци се 

осъществява от община Долни чифлик, съгласно издаден Регистрационен документ издаден от 

РИОСВ-Варна и сключен договор, за приемане на строителни отпадъци. На територията на 

община Долни чифлик има изработен  „ПУП-ПРЗ“ и е издадено Решение № ВА-96/ЕО/2021 г. на 

директора на РИОСВ-Варна, за преценяване на необходимостта от извършване на екологична 

оценка (ЕО) на поект за „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ I – 

55 „Площадка за временно съхранение на строителни и едрогабаритни отпадъци“ в кв. 146 по 

регулационния план на гр. Долни чифлик, общ. Долни чифлик, с характер „ да не се извършва 

(ЕО).  

 

. Основен проблем в Община Долни чифлик, свързан със строителните отпадъци е 

неконтролираното им изхвърляне от гражданите и фирмите, което води до формиране на 

нерегламентирани сметища. Почистването на тези сметища става с финансиране от страна на 

общината. За недопускането им следва да изпълняват разпоредбите за управление на строителните 

отпадъци, реглaментирани в Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни 

актови. 

При извършване на строителни дейности на територията на Общината следва да се следи 

стриктно за изпълнение изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и 

за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 267 от 5 декември 2017 г. 

С приемането на Наредбата е създадена система за управление и контрол на дейностите по 

събиране, транспортиране и третиране на строителните отпадъци, тъй като отпадъците от 

строителството и разрушаването във висока степен подлежат на рециклиране и повторна употреба. 

Така от проблем за околната среда те могат да се превърнат в ресурс. Това е основен подход в 

устойчивото управление на отпадъците. Приемайки общонационалната рамка на управление на 

строителните отпадъци, въвеждайки строги правила на местно ниво за разделно събиране при 

източника на образуване на отпадъците, насочвайки потоците към подходяща инсталация за 

преработка, ще се осигури на общината висока степен на рециклиране на строителни отпадъци и 

същевременно намаляване общото количество битови отпадъци. 

 

2.4.5.3. Производствени отпадъци  
Това са отпадъците, образувани в резултат на производствената дейност на физическите и 

юридическите лица. 

Това са отпадъците от добив на суровини и енергия, производствени дейности и търговия с 

материали и продукти. Около тридесет български предприятия генерират приблизително 90 % от 

производствените отпадъци. С най-голям дял са неорганичните отпадъци от термични процеси — 

46 %, и неорганичните отпадъци от химически процеси — 32 %. Само около 25 % от 

производствените отпадъци се преработват, а 71 % се депонират. По данни на Министерството на 

околната среда и водите над 99 % от общото количество отпадъци са натрупани на депа, 

принадлежащи на предприятията, а останалите се депонират съвместно с битовите отпадъци на 

общински депа. 

В съответствие с действащото законодателство лицата, чиято дейност е свързана с 

образуване на отпадъци са длъжни да осигурят преработването, рециклирането и обезвреждането 

им по начин, който не застрашава човешкото здраве, и да използват методи и модерни технологии, 

които не водят до увреждане или риск за компонентите на околната среда и не предизвикват 

допълнително натоварване на околната среда, свързано с шум, вибрации и миризми. 

 

2.4.5.4. Опасни отпадъци   

Това са отпадъците, които притежават едно или повече опасни свойства, посочени в 

приложение № 3 на Закона за управление на отпадъците. 
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Опасните отпадъци на територията на община Долни чифлик се съхраняват на територията 

на бившето летище при с. Пчелник, където има складирани загробени в “В-В” кубове опасни 

пестициди, и други отровни химикали. Отпадъците са съхранени така, че да се осигури надеждна 

защита срещу разпиляване или изтичане и да се предотврати екологичен риск за околната среда. 

Опасните отпадъци от фирмите се събират и предават за третиране на физически или юридически 

лица притежаващи съответното разрешение по ЗУО или Комплексно разрешително, въз основа на 

писмен договор.  

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. Поради това 

голяма част от тях все още се изхвърлят в контейнерите съвместно с неопасните битови и се 

извозват с тях за последващо третиране.  

На територията на общината в землището на гр. Долни чифлик са разположени опасни 

отпадъци – негодни за употреба пестициди и препарати за растителна защита, съхранявани в 26 

контейнера тип „Б-Б куб“. Ежегодно на кубовете се извършва гаранционно обслужване от „БалБок 

Инженеринг“ АД, гр.София.  

Общината има сключен договор за предаване на опасни отпадъци генерирани от 

домакинствата. 

 

.Специфични потоци отпадъци 

Негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) 

Управлението на отпадъците от батерии и акумулатори има две главни цели:  

- Екологична – защита на въздуха, водата, почвата и здравето на хората чрез 

предотвратяване на изхвърлянето на вредни и опасни вещества в околната среда;  

- Икономическа – оползотворяване материалите, заложени в конструкцията на отпадъците 

от батерии и акумулатори.  

,,Негодна за употреба батерия или акумулатор” е батерия или акумулатор, която не може да 

бъде използвана повторно и е предназначена за преработване или обезвреждане.  

За ефективно функциониране на системата за събиране на отпадъците от негодни батерии и 

акумулатори е необходимо предприемане на следните действия:  

- редовно информиране на обществеността за рисковете, свързани с тяхното неконтролирано 

обезвреждане. Необходимо е хората да бъдат запознати със значението на символите, използвани 

за маркиране, изискванията при отделяне на батериите от уредите, където те са вградени и 

възможностите за участие в системите за събиране.  

 

- прилагането на задължително обратно приемане в местата за продажба.  

- осигуряване и поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба портативни батерии 

и акумулатори, като се спазва нормативните изисквания.  

- предаване на отпадъците от батерии и акумулатори на фирма, притежаваща разрешително, 

издадено по реда на Закона за управление на отпадъците.  

Община Долни чифлик има сключен Договор с „КОЕВ МЕТАЛ” ЕООД сътрудничество за 

безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци, в т.ч. негодни за употреба батерии и 

акумулатори (НУБА), образувани на територията на общината.  

 

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) 

“Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” е отпадъчно оборудване, 

състоящо се от всякакви негодни за употреба или нежелани електрически и електронни уреди – 

електрозахранващо оборудване, електрически инструменти, домакински електроуреди, битова 

електроника, телефони и компютърна техника и др. Десетки хиляди тона електрическо и 

електронно оборудване излиза от употреба всяка година в България.  

Община Долни чифлик има сключен Договор с „КОЕВ МЕТАЛ” ЕООД за  

 сътрудничество безвъзмездно предаване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. излязло 

от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) на територията на общината.  
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Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)  
“Излязло от употреба моторно превозно средство“ е всяко моторно превозно средство, от 

което притежателят се освобождава, възнамерява да се освободи или е длъжен да се освободи. 

Понастоящем приблизително 75 до 80% от излезлите от употреба МПС по отношение на теглото, 

главно металните фракции – както черни, така и цветни метали, се рециклират.  

Съгласно определените с Наредбата изисквания за третиране на отпадъците от моторни 

превозни средства (ИУМПС), основните задължения на местната администрация са:  

Определяне на местата за разполагане на необходимите елементи на системата за 

разделно събиране и местата за предаване на ИУМПС на територията на общината;  

Организиране на дейностите по събиране на ИУМПС и предаването им в центрове за 

разкомплектоване, за което уведомя звеното „Пътна полиция“ към областната дирекция на 

Министерство на вътрешните работи по месторегистрация  

До настоящият момент Община Долни чифлик няма сключен договор с организация за 

предаване на Излезли от употреба моторни превозни средства  

Отпадъчни масла и нефтопродукти 

Задълженията на общината за разделно събиране на отработени масла се определят от 

Наредба за отработените масла и отпадъчни нефтопродукти. Съгласно чл. 39, ал. 1 от Наредбата, 

кметът на общината съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли 

от употреба масла и предаването им за оползотворяване и обезвреждане, като определя местата за 

смяна на отработени моторни масла на територията на общината и информира обществеността за 

местоположението и условията за приемане на отработените масла.  

До настоящият момент Община Долни чифлик няма сключен договор с организация по 

оползотворяване за разделно събиране на отработени масла.  

Независимо дали ще се сключи договор с организация по оползотворяване, следва да бъдат 

предприети следните мерки за осигуряване прилагането на законодателството за управление на 

отработени масла:  

идентифициране на обектите, в които се извършва смяна на отработени масла и 

обектите, в които се изкупуват отработени масла;  

определяне на разрешените места за смяна на отработени моторни масла и информиране 

на обществеността за това;  

въвеждане на санкции и упражняване на контрол над изхвърлянето на отработени масла 

и отпадъчни нефтопродукти в повърхностните води и в канализационните системи;  

 

Излезли от употреба гуми 

Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (ИУГ) вменява отново 

същите изисквания, както на по-горните специфични потоци, а именно определяне на места за 

събиране на ИУГ на територията на общината и съдействие за извършване на дейностите по 

събиране и съхраняване до предаването им за оползотворяване. И тук вариантите са сключване на 

договор с организация по оползотворяване на ИУГ, за което е необходимо общината да разполага 

с площадка, където да съхранява посочените отпадъци и/или сключване на договор с оторизирано 

лице, което експлоатира действащата площадка. Друг вариант е сключване на договор с 

оторизиран автосервиз за смяна на гуми, който вече има сключен договор с организация по 

оползотворяване или лице, притежаващо разрешителен документ по ЗУО за предаване на 

негодните за употреба гуми.  

До настоящият момент община Долни чифлик няма сключен договор с организация по 

оползотворяване за разделно събиране на излезли от употреба гуми. 

 

Медицински и биологични отпадъци 
Отпадъците, които се генерират на територията на лечебните и здравните заведения се 

дефинират в две категории медицински отпадъци:  

Отпадъци от лечебни и/или здравни заведения, които не притежават опасни свойства - Към 

тях се отнасят битовите отпадъци; хартия и картон, пластмаса, вкл. опаковки; стъклени и 

пластмасови банки от физиологични разтвори, които не са използвани в системи за 
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кръвопреливане или други вливания на пациент; ампули и флакони с изключение на тези от 

използвани ваксини и цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти; метални опаковки с 

изключение на тези, съдържащи остатъци от опасни вещества/смеси или замърсени с опасни 

вещества/смеси; превръзки, гипсови отливки, спално бельо, облекло и бельо за еднократна 

употреба, които не са замърсени с биологични течности, и памперси с изключение на отпадъци, 

образувани от дейността на изолаторите в инфекциозните отделения/клиники и лаборатории за 

особено опасни инфекции; хранителни биоотпадъци с изключение на отпадъци от храни от 

инфекциозни болници и клиники/отделения.  

Опасни отпадъци от лечебни и/или здравни заведения - Към тях се отнасят 

биомедицинските отпадъци, включващи биологичните медицински отпадъци, лабораторни 

отпадъци, отпадъци, замърсени с кръв и биологични течности; отпадъци от остри предмети и 

отпадъци, съдържащи опасни химични вещества/смеси.  

Отговорността за управлението на болничните отпадъци е на медицинските заведения, в 

които се образуват. Към момента не функционира система за получаване на данни за точното 

количество образувани болнични отпадъци в общината. 

 

2.4.5.5. Финансово обезпечение на дейностите по управление на отпадъците. Приходи и 

разходи 

За осъществяване на комплекса от дейности по устойчиво управление на отпадъците на 

територията на общината общинската администрация ежегодно изготвя план сметки и отчети за 

изпълнение на планираните мероприятия свързани с чистотата и дейностите с отпадъците. 

За последните три приключени отчетни години количествата на генерираните и управлявани 

отпадъци са представени в долната таблица:  

 

Табл. № 2.4.5.6 Количества генерирани отпадъци за периода 2018-2020 г. 

Годи

на 

отпадъ

к 

месец общо 

  I II III IV V VI VII VII

I 

IX X XI XII  

2018 битови 

336,72 

244,5

8 379,7 446 

478,2

4 

422,3

6 581 

607,7

4 

445,6

2 

510,9

4 

421,3

2 

325,9

6 
5200,18 

нерец

иклир

ани 

5.32 5.8 4.98 6 5.42 6.86 9,68 9,68 9,68 9,68 9,68 9,68 62,1 

общо 342.04 250.3

8 

384.6

8 

452 483.6

6 

429.2

2 

600.6

8 

617.4

2 

455.3

0 

520.6

2 

431 335.6

4 
5262.28 

 

2019 битови 347,68 341,9

2 

431,8

8 

416,9 477,0

6 

456,1

4 

550,2

4 

556,1

6 

464,4

2 

452,9

4 

407,5

8 

362,0

4 
5264,96 

нерец

иклир

ани 

3,6 2 5,58 5,54 6,92 9,3 7,36 8,38 4,82 5,34 5.44 4 68,28 

общо 351,28 343,9

2 

437,4

6 

422,4

4 

483,9

8 

465,4

4 

557,6 564,5

4 

469,2

4 

458,2

8 

413,0

2 

366,0

4 
5333,24 

 

2020 битови 388,86 340,3 443,5 477 476,2

4 

489,6

6 

572,8

6 

580,1

2 

549,3 509,4

2 

449,8 439,9

4 
5717 

нерец

иклир

ани 

4,62 4,44   5,12   4,94 3,82   6,08   7,18   4,94   6,06 3,84 4,6 3,08 58,72 

общо 393.48 344.7

4 

448.6

2 

481.9

4 

480.0

6 

495.7

4 

580.0

4 

585.0

6 

555.3

9 

523.2

6 

454.4 443.0

2 
5775,72 
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 Прави впечатление, че количествата генерирани отпадъци по вид не се променят 

съществено през годините, като незначително намаляват стойностите на генерираните отпадъци в 

унисон с промяната/намаляването на броя на населението на общината. 

 

3. КРАТЪК ПРЕГЛЕД И ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ С 

ПРОГРАМА 2015-2020  

При разработката на предходната Програма за управление на отпадъците 2015-2020 г. 

авторите съвместно с общинските специалисти са синтезирали целите за изпълнение по време на 

програмния период.  

В процеса на разработване на настоящата програма съвместно с представителите на 

администрацията e разгледана и отчетена степента на изпълнени на предложените цели. Това е 

представено таблично, синтезирано в последната графа на долната таблица 

В Програмата са определени следните четири цели и свързаните с изпълнението им 

подпрограми: 

 
Табл. № 3.1. Отчет за изпълнение на дейностите по Програмата за периода 2015-2020 г. 

ЦЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПОДПРОГРАМИ ОТЧЕТЕНА СТЕПЕН НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Цел 1:   Намаляване на 

вредното въздействие на 

отпадъците чрез 

предотвратяване 

образуването им и 

насърчаване на 

повторното им 

използване 

- Подпрограма за предотвратяване 
образуването на отпадъци 

Организирани са кампании за 
почистване на замърсени 
терени и 
информиране на 
обществеността и ползите от 
повторна употреба.   

Цел 2: Увеличаване на 

количествата на 

рециклираните и 

оползотворени отпадъци 

и намаляване на риска за 

населението и околната 

среда 

- Подпрограма за разделно събиране и 

достигане на целите за подготовка за 

повторна употреба и за рециклиране на 

битовите отпадъци от хартия, метали, 

пластмаса и стъкло 
 

Разположени са 
допълнителен брой 
контейнери за разделно 
събиране на отпадъци от 
опаковки; 
 
Изпълнява се засилен 
контрол за предотвратяване 
на депонирането на отпадъци 
на нерегламентирани места; 
 
Въведена е система за 
събиране на строителни 
отпадъци; 

- Подпрограма за разделно събиране и 

достигане на целите и изискванията за 

биоразградимите отпадъци в т.ч. за 

биоотпадъците 

 

- Подпрограма за изпълнение на 

изискванията и постигане на целите за 

рециклиране и оползотворяване на 

строителни отпадъци и такива от 

разрушаване 
- Подпрограма за намаляване на риска 

за околната от депониране на 

отпадъци в депа 
- Подпрограма за подобряване 

управлението на утайките от ПСОВ 

- Подпрограма за достигане на целите за 

рециклиране и оползотворяване на МРО 
Цел 3:   Управление на 
отпадъците, което 

гарантира чиста и 
безопасна околна среда 

- Подпрограма за информационно 

осигуряване, запазване и подобряване на 

административния капацитет на общината 

по управление на отпадъците 

Изготвени и разпространени 

са информационни 

материали,  насочени към 

насърчаване намаляването на 

образуваните отпадъци. 
Цел 4:   Превръщане на 

обществеността в 

ключов фактор при 

прилагане йерархията на 

приоритетите в 

управлението на 

отпадъците 

- Подпрограма за прилагане на 

разяснителни кампании и информиране на 

обществеността по въпросите на 

управлението на отпадъците 

Проведени са 

информационно-

разяснителни кампании с 

населението и 

представители на бизнеса 

относно управлението на 

отпадъците и 

предотвратяване на 

образуването им. 

 

4. SWOT АНАЛИЗ. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА ЗА НАСТОЯЩОТО СЪСТОЯНИЕ 

НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНАТА И ПРОГНОЗИТЕ ЗА БЪДЕЩО 

РАЗВИТИЕ 

За извършването на SWOT анализа е проведено подробно проучване на контекстуалната 

среда, в която се развиват процесите по управлението на отпадъците в община Долни чифлик. 

Разгледани са връзките между отделните елементи на системата за интегрирано управление на 

отпадъците на национално и общинско ниво. Взети са предвид стратегическите цели в 

управлението на отпадъците на европейско и национално ниво, както и йерархията на целите и 
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приоритетните, които следва да залегнат и на общинско ниво в интегрирано управление на 

отпадъците. Отчетени са основните характеристики и  спецификата на община Долни чифлик и 

нейното развитие, в едно с приложените  механизми за изпълнението на досега поставените цели в 

програмата за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г. Така SWOT анализът се основава 

и върху изводите от направените анализи на текущото състояние на управлението на отпадъците в 

общината, и върху прогнозите за бъдещото развитие в програмния период.  

На база на анализа на вътрешната среда и нейните фактори, в рамките на извършеният  

SWOT анализ, са идентифицирани силните (strengths) и слабите страни (weaknesses) на община 

Долни чифлик, със съществено значение за ефективното и целесъобразно управление на 

отпадъците.  Анализът на външната среда и външните фактори позволи разкриването на 

възможностите (opportunities) и заплахите (threads).  

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 недостикът 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 елементи на външната среда. Те поставят  

най- големи бариери пред ностоящото или бъдещето (желаното състояние.  

Взаимосвързаността на външната и вътрешната среда, изразени чрез взаимозависимостите 

между вътрешните и външните фактори на средата позволяват идентифициране не само на 

основните проблеми, но и на лостовете за развитие, които и фокуса на стратегията за бъдещото 

развитие на управлението на отпадъците в община Долни чифлик.    

Всички изводи от SWOT анализа са взети под внимание при следващите стъпки в изготвянето на 

програма за управление на отпадъците на община Долни чифлик за периода 2021-2026г.. 

Резултатите и изводите от SWOT анализа са отчетени и отразени в процеса по определяне на 

стратегическите и оперативните цели.  

Табл. № 4.1. Резултатите от проведения SWOT анализ са представени в матрицата по- долу: 

Силни страни Слаби страни 

 Актуализирана нормативна уредба относно 

управлението на отпадъците на общинско ниво 

 Въведено организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване на битовите отпадъци от 

територията на всички населени места от 

общината. Обхванато 100 % от населението.  

  Община Долни чифлик осъществява проект 

„Закриване и рекултивация на общинско депо 

за неопасни отпадъци гр. Долни чифлик 

финансиране пред ПУДООС Общината е член 

на Регионално сдружение за управление на 

отпадъците регион Провадия 

 Развита система за разделно събиране на 

отпадъците от опаковки, сключен е договор с 

„Булекопак“ АД.  

 Община Долни чифлик има сключен 

договор с „Коев Метал“ ЕООД за разделно 

 Висок дял на депонираните отпадъци от 

общо генерираните и третирани 

отпадъци 

 Недостатъчна ефективност на мерките 

по предотвратяване на образуване на 

отпадъците и предотвратяване на 

замърсяването на околната среда в 

курортните образувания 

 Липса на система за разделно събиране и 

оползотворяване на биоотпадъците и 

домашното компостиране 

 Наличие на остарели практики в 

управлението на отпадъците на опасните 

отпадъци (ББ кубове) 

 Недостатъчна договорна осигуреност по 

отношение на събирането и третирането 

на строителни отпадъци 
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събиране на ИУЕЕО. 

 Закупени са 12 броя контейнери за 

строителни отпадъци и товарен автомобил, 

като по този ночин е осигурено събирането и 

транспортирането на строителните отпадъци от 

ремонти дейности, образуване от 

домакинствата на територията на общината. 

 Използване на средства от ПУДОС за 

дейности по управление на отпадъците 

 Създадени са канали за комуникация със 

заинтересованите страни и устойчива практика 

за привличането им в структурирането и 

прилагането на политиките на общината, 

включително относно управлението на 

отпадъците 

 Висок дял на строителните отпадъци, 

използвани за рекултивация на терени  

 Работеща общинска услуга за гражданите за 

събиране и последващо третиране на 

строителни отпадъци 

 Ограничени възможности за собствени 

инвестиции в екологосъобразни 

съоръжения за третиране на отпадъците, 

поради ниските средни нива на доходите 

на населението, рефлектиращи върху 

възможностите за заплащане на 

услугите по третиране на отпадъците  

 Периодично образуване на 

нерегламентирани замълсявания..   

Възможности Опасности 

 Разширяване на приложението на 

компостирането като метод за третиране и 

оползотворяване на отпадъците 

 Разширяване на обхвата на 

информационните кампании относно 

оползотворяването на отпадъците 

 Разширяване на партньорствата на общината 

в контекста на управлението на отпадъците и 

повишаване на привлекателността на общината 

за организациите в утилизационния сектор 

Преминаване към приложение на добрите 

практики в управлението на опасните 

  отпадъци и премахване на ББ кубовете 

 Проактивно управление на утайките от 

ПСОВ с акцент върху оползотворяването им  

 Повишаване на проектната активност и 

привличане на финансови средства от 

европейски и национални програми за дейности 

по управление на отпадъците 

 Продължаващо повишаване на капацитета 

на общинската администрация в сферата на 

опазването на околната среда и интегрираното 

управление на отпадъците 

 Изменения в законодателството и 

нормативната база, които да наложат 

промени във виждането и развитието на 

управлението на отпадъците в общината 

 Недофинансиране на дейности в 

системата за управление на отпадъците 

на общинско ниво, произтичащо от 

решения на по- високо ниво (държавно) 

 Забавяне на изпълнението на 

биологичната рекултивация на сметище 

за неопасни отпадъци в Долни чифлик 

 Загуба на интегритет в следствие на 

външни фактори и поведението на 

партньорски организации, включително 

относно депонирането на отпадъци  

 Възникване на природни бедствия и 

катастрофи със съществени екологични 

щети 

 Изхвърляне на отпадъци от населението 

на нерегламентирани места.  

 

 

4.1. Данни за отпадъците 
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- Битови отпадъци - Голям процент от формираните твърди битови отпадъци са пада на т.н. 

масово разпространени отпадъци. Съгласно договор № 734/2021 между общината и „Коев метал“ 

ЕООД генерираните масово разпространени отпадъци на територията на общината се предават за 

последващо третиране на фирмата на площадка за предаване и разделно събиране собственост на 

изпълнителя. 

Анализът на предоставените ни данни от общинската администрация показва, че само една 

несъществена част от масово образуваните отпадъци (предимно отпадъци от опаковки) са годни за 

рециклиране. От цялото количество сепарирани отпадъци около 78 % са предавани за последващо 

обезвреждане. Изводът е, че система за разделно събиране не е достатъчно ефективна и не 

допринася за постигането на цели за по-висок процент на предаваните за подготовка за повторна 

употреба, рециклиране и оползотворяване отпадъци. Поради това е необходимо провеждането на 

повече информационни и обучаващи кампании сред населението, както и упражняване на засилен 

контрол от страна на общинските органи. 

Съгласно данни предоставени от общинската администрация количество твърди битови 

отпадъци за период 2018 – 2020 г. е общо – 16 565,86 т. 

- Строителни отпадъци - Строителните отпадъци на територията на общината се образуват 

в незначителни обеми от строителство, разрушаване, ремонт и реконструкция на сгради и други 

обекти. На територията на община Долни чифлик има изградена система за събиране на 

строителните отпадъци, която включва предоставяне на съд за временно съхранение на 

строителни отпадъци, след което отпадъците се извозват от лицензирана фирма до депо за 

строителни отпадъци. Системата за събиране на отпадъци на територията на община Долни 

чифлик, обхваща 100 % от населението. Общината няма окончателно въведена добре работеща 

система за разделно събиране на строителни отпадъци, поради много малка част от тях се събират 

и третират разделно, което е в ущърб както на общината  и в същото време на етговаря на 

нормативно поставените цели в тази насока. Основен проблем в Община Долни чифлик, свързан 

със строителните отпадъци е неконтролираното им изхвърляне от гражданите и фирмите, което 

води до формиране на нерегламентирани сметища. За недопускането им следва да изпълняват 

разпоредбите за управление на строителните отпадъци, реглaментирани в Закона за управление на 

отпадъците и подзаконовите нормативни актове. 

През новият период (действието на тази програма) общинската администрация е възложило 

дейностите със строителните отпадъци да се извършват от общинската фирма по благоустройство, 

като е предвидила закупуване на специализирана техника и съдове изключително и само за тези 

отпадъци. В тази връзка очакванията са свързани с повишаване на процента на рециклирани и 

вложени в повторна употреба строителни отпадъци. 

- Производствени отпадъци - Това са отпадъците, образувани в резултат на 

производствената дейност на физическите и юридическите лица. Основно на територията на 

общината такива са отпадъците от добив на суровини, производствени дейности и търговия с 

материали и продукти. 

На територията на община Долни чифлик за щастие е сравнително ненатоварена със 

сериозни производствени дейности и поради тази причина генерираните производствени отпадъци 

са минимални както като вид така и като количества. Като цяло Промишлеността в общината е 

представена от следните подотрасли: 

• хранително-вкусова промишленост – производство на захарни изделия, сладкарски 

изделия, хлебопроизводство, месни производни; 

• шивашка промишленост – производство на работно облекло; 

• дърводобив и дървопреработване – производство на паркет, фурнировани плоскости, 

мебели, дограма, дървени въглища; 

• преработваща промишленост – производство на комбинирани фуражи; 

• добив на инертни материали, пясък, трошен камък; 

• производство на строителни изделия и елементи; 

• производство на алуминиева дограма. 

В съответствие с действащото законодателство лицата, чиято дейност е свързана с 
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образуване на отпадъци са длъжни да осигурят преработването, рециклирането и обезвреждането 

им по начин, който не застрашава човешкото здраве, и да използват методи и модерни технологии, 

които не водят до увреждане или риск за компонентите на околната среда и не предизвикват 

допълнително натоварване на околната среда, свързано с шум, вибрации и миризми. 

- Опасни отпадъци - Съгласно договор № 679/2021 между общината и „Балбок 

инженеринг“ АД генерираните опасни отпадъци на територията на общината се предават за 

последващо третиране на фирмата. Опасни отпадъци (основно пестициди и други селскостопански 

препарати) има складирани на територията на бившето летище при с. Пчелник. Отпадъците са 

загробени в “В-В” кубове, които осигуряват надеждна защита срещу разпиляване или изтичане на 

пестициди, и други отровни химикали останали в складовете на бившите селско-стопански 

структури. 

 

4.2. Съществуващи практики за третиране и транспортиране на отпадъците 

4.2.1. Текущо състояние в управлението на отпадъците  
Съгласно Методическите указания на МОСВ за разработване на общински програми за 

управление на отпадъците, за целите на изготвяната програма е извършен обстоен анализ на 

текущото състояние в управлението на отпадъците на територията на община Долни Чифлик.  

По-долу са представени ключовите констатации, изводи и препоръки от анализите.  

Общински нормативни, документи и разработки за управление на отпадъците  

Националното екологично законодателство по управление на отпадъците регламентира 

все по-широк кръг от права и задължения на местните власти относно управление на отпадъците и 

най-вече относно битовите отпадъци.  

Община Долни Чифлик има традиции и опит в разработването на общински програмни 

документи по управление на отпадъците. След приемане на Националния план за управление на 

отпадъците до 2020 г. и одобрението от МОСВ на национални Методически указания за 

разработване на програми за управление на отпадъците, общината е разработила Общинска 

програма за управление на отпадъците с което е изпълнила важен ангажимент, произтичащ от 

ЗУО  

Община Долни Чифлик е разработила и одобрила нова Наредба за управление на 

отпадъците на територията на община Долни Чифлик още през 2020 г. Наредбата съдържа 

основополагащи изисквания на ЗУО, които регулират добре обществените отношения в 

разглежданата област на територията на общината. Препоръчително е обаче Наредбата да се 

допълни в съответствие с препоръките, направени в анализа на общинската Наредба за управление 

на отпадъците.  

Националният план за управление на утайките до 2020 г. препоръчва регионален подход 

при управление на утайките от ПСОВ. При разработването на План за управление на утайките от 

бъдещата ПСОВ Долни Чифлик е препоръчително да се анализират възможностите, посочени в 

Националният план за управление на утайките до 2020 г. и по-конкретно препоръките за 

управление на утайките, направени за териториалния обхват на РИОСВ Варна, в който попада и 

община Долни Чифлик.  

Данни за образувани отпадъци  

Данните за количествата генерирани битови отпадъци в община Долни Чифлик в 

периода 2018 - 2020 г. потвърждават направените прогнози за количествата генерирани битови 

отпадъци в проекта за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион 

Долни Чифлик.  

През последните години нормата на натрупване за община Долни Чифлик бележи ръст, 

но въпреки това остава с по-благоприятна стойност от средната за страната.  

Извършеното проучване за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци в 

рамките на общината има важно значение за прецизиране на количествата и последващото 

отчитане на изпълнението на целите за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци и за 

отклоняване на биоразградимите битови отпадъци от депата, както и за предпроектни проучвания 

за изграждане на инсталации за рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци.  
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Общината следва да планира и изпълни мерки за намаляване на депонираните и 

увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци, за да изпълни целите за 

битовите отпадъци в съответствие със ЗУО и Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците.  

Препоръчително е община Долни Чифлик да потърси възможности за увеличаване 

количествата на оползотворените и рециклирани строителни отпадъци от строителния отрасъл, 

например запълване и рекултивация на стари кариери и минни разработки, обратни насипи и др., 

както и да въведе разделно събиране от домакинствата на строителните отпадъци от малки 

ремонтни дейности, в резултат на което да се постигне намаляване на количествата на 

депонираните смесени битови отпадъци.  

 

Инфраструктура за управление на отпадъците  

Община Долни Чифлик е осигурила необходимите съдове за събиране и техника за 

транспортиране на смесените битови отпадъци  и строителни отпадъци до депо/инсталация и е 

обхванала 100% населението в системите за организирано сметосъбиране. 

Общината е осигурила контейнери за разделно събиране на битовите отпадъци от 

опаковки чрез поставяне на съдове за разделно събиране.  

На територията на град Долни Чифлик са осигурени площадка и съдове за изхвърляне на 

разделно събраните отпадъци от ИУЕЕО; НУБА; ИУГ; ОММ.  

Община Долни Чифлик като част от РСУО Провадия участва в подготовката на проект и 

получава безвъзмездно европейско финансиране за изграждане на ново регионално депо за битови 

отпадъци, отговарящо на най-високите екологични стандарти.  

На територията на общината и на другите общини от РСУО все още не са изградени 

инсталация за предварително третиране (сепариране) на битовите отпадъци и инсталация за 

оползотворяване и рециклиране на биоразградими битови отпадъци, в т.ч. и на биоотпадъци, 

каквато е ситуацията в голяма част от общините в страната.  

Успоредно с изграждането на новото депо посредством РУСО Провадия и във връзка с 

горната констатация община Долни Чифлик предприема необходимите мерки за осигуряване на 

инсталация за предварително третиране (сепариране) на битовите отпадъци и инсталация за 

компостиране на биоразградими отпадъци от всички общини от РСУО преди депонирането им, с 

което ще се отговори на високите европейски стандарти за управление на отпадъците и 

изискванията на националното законодателство. Инсталацията ще се използва и за сортиране и 

предаване за рециклиране и оползотворяване на разделно събраните отпадъци от опаковки от 

всички общини от РСУО. 

Общината разполага с площадка за разделно събиране и временно съхранение на 

строителни отпадъци от ремонтна дейност на домакинствата, както и площадка за приемане на 

мосово образувани отпадъци. Препоръчително е строителните отпадъци (макар и минимално 

количество) да се оползотворяват за запръстяване или за рекултивация на нарушени от добивни 

дейности терени на територията на или в близост до общината. Целесъобразно е също общината 

заедно с други съседни общини да проучат възможностите за рециклиране и/или оползотворяване 

на отпадъците от строителство и разрушаване в регионален аспект.  

Град Долни Чифлик има подготвен инвестиционен проект за нова ГПСОВ, която се 

очаква да се построи през новия програмен период с финансови средства от еврофондовете. В 

рамките на подготвения проект е разработен план за управление на утайките от ПСОВ-Долни 

Чифлик, който е препоръчително да се актуализира в съответствие с предвижданията на 

Националния стратегически план за управление на утайките от ПСОВ.  

Съществуващи схеми за събиране, транспортиране и третиране на отпадъците  

На територията на община Долни Чифлик действа добре организирана схема за събиране 

и транспортиране на смесените битови отпадъци от домакинствата и от бизнеса, като системата се 

прилага за цялата територия и обхваща цялото население на общината.  

Община Долни Чифлик е сключила договори с организации за оползотворяване и с лица 

с разрешителни по ЗУО за прилагане на схеми за разделно събиране и предаване за 

оползотворяване на всичките шест вида масово разпространени отпадъци съобразно принципа 

„разширена отговорност на производителя“.  

Във връзка със задължението на общината да постигне нормативно определени цели за 

рециклиране на битови отпадъци от хартия, картон, пластмаси, метали и стъкло в периода на 



  
  

88 
 

Програмата, е необходимо да се обхванат всички потоци от този вид отпадъци. На територията на 

община Долни Чифлик функционират частни пунктове/площадки за предаване на подлежащи на 

рециклиране битови отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали, но общината не 

получава данни за количествата отпадъци, които се приемат и се предават за рециклиране от тези 

пунктове. В тази връзка е необходимо община Долни Чифлик да определи изискванията за 

функциониране на тези площадки и задължение за представяне в общината на годишен отчет за 

събраните и предадените за рециклиране количества.  

Община Долни Чифлик извършва събиране на едрогабаритни отпадъци и опасни 

отпадъци от бита, но все още не е осигурила площадка за безвъзмездно предаване на разделно 

събрани отпадъци от домакинствата. Общината е инициирала процедура по отреждане и 

изграждането на площадка за разделно предаване и временно съхраняване на строителни отпадъци 

от ремонтна дейност на домакинствата.  

Осигурено е предварително сортиране на постъпващите смесени битови отпадъци за 

отделяне на оползотворими компоненти от общия поток на отпадъците преди депониране.  

Община Долни Чифлик не е въвела пълноценна схема за разделно събиране, 

предварително сепариране и оползотворяване на биоотпадъците. Общината е предприела начални 

действия за осигуряване на инфраструктура за сепариране и оползотворяване на биоотпадъците, 

чието функциониране ще се осъществява в рамките на регионалната система за управление на 

отпадъците, и поетапно въвеждане на разделно събиране на биоотпадъци на територията на 

общината.  

Финансиране на дейностите по управлението на отпадъци  

Община Долни Чифлик осъществява последователна политика за по-пълно прилагане на 

принципа „замърсителят плаща“ при предоставяне на услугите за събиране и транспортиране на 

смесените битови отпадъци. Общината е осигурила възможност физическите и юридическите лица 

да заплащат такса битови отпадъци на база количество чрез заявяване на годишна база на брой 

съдове и честота на събиране.  

Структурата на приходите от такса битови отпадъци показва, че в община Долни Чифлик 

приходите от ТБО от домакинствата са повече от тези от юридическите лица. Таксата е поносима 

за домакинствата в общината. Събираемостта на ТБО е висока.  

В структурата на разходите за управление на отпадъците най-висок дял имат разходите 

за събиране и транспортиране на битовите отпадъци следвани от тези за почистване на 

териториите за обществено ползване.  

В последните години от анализирания период общината успява да покрие почти всички 

разходи за управление на отпадъците с приходите от такса битови отпадъци.  

Тъй като за постигане на нормативно определените цели за отпадъците и изпълнение на 

мерките до 2028 г. общината ще се нуждае от сериозни инвестиции, необходимо е общината 

внимателно да анализира ежегодно нивото на такса битови отпадъци и евентуална необходимост 

от промяната й, както и да оптимизира разходите за почистване на териториите за обществено 

ползване.  

Община Долни Чифлик се възползва от възможностите за безвъзмездно финансиране на 

проекти в областта на отпадъците от държавни и европейски източници и в резултат на осигурено 

финансиране от ОП „Околна среда“ общината в партньорство с другите общини членки на РСУО 

Провадия изгражда регионална система за управление на отпадъците.  

Административен капацитет за управление на отпадъците  

Възложените с нормативната уредба правомощия на кмета на общината във връзка с 

управление на отпадъците са обезпечени в голяма степен с функции на звената в общинската 

администрация в община Долни Чифлик. Основните функции са възложени на Дирекция 

„Общинска собственост и икономически дейности“ (ОСИД), като за определени дейности 

функции имат и други структурни звена. Няма дублиране на функции на вътрешните звена, които 

подпомагат изпълнението на правомощията на кмета относно управление на отпадъците. За 

оптимизиране на управлението на отпадъците общината е възложила изпълнението на някои 

функции относно предоставяне на услугите на външни организации, като за тези дейности 

специализираната администрация осъществява контролни функции.  

Липсват функции относно биоразградимите и биоотпадъците, тъй като общината все 

още не е въвела схема за разделно събиране и оползотворяване на този вид отпадъци.  
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Отговорното звено в общинската администрация за събиране и анализ на данни за 

управлението на отпадъците е възложено на Дирекция „Инвестиционна политика“. Като дейността 

на е вменена на определено длъжностно лице. 

Изпълнението на възложените функции е на много добро равнище. Община Долни 

Чифлик разполага с достатъчно служители с подходяща квалификация за управление на 

отпадъците. В количествено отношение персоналът за управление на отпадъците в община Долни 

Чифлик е достатъчен, но за изпълнение в пълен обхват на отговорностите и повишаване на 

ефективността на контролната дейност ще е необходим допълнителен персонал във връзка с 

идентифицираните потребности от въвеждане на интегрирана система за отпадъците, изграждане 

на инфраструктура за третиране на отпадъците, контрол по експлоатацията на новоизградената 

инфраструктура, координация в рамките на регионалната система за отпадъци и други.  

Община Долни Чифлик осъществява целенасочени действия за непрекъснато 

повишаване на квалификацията на служителите в общинската администрация, включително на 

служителите с функции по управление на отпадъците, като осигурява участие на общинските 

експерти в обучение по общи и специализирани теми.  

Наличната информация относно отпадъците в община Долни Чифлик е организирана по 

начин, който не позволява автоматизирано събиране и обработка на всички данни, необходими за 

управление на отпадъците в общината. Липсва интегрирана автоматизирана информационна 

система за всички потоци битови отпадъци, в т.ч. събираните и предаваните за оползотворяване и 

рециклиране битови отпадъци от пунктове за вторични суровини, сепариращи и сортиращи 

инсталации, ИУЕЕО, НУБА и др. потоци битови отпадъци. Необходимо е да се изгради такава 

система, да се регламентират отговорности за управление на информационната система в 

Устройствения правилник за организацията и дейността на общинска администрация или в друг 

вътрешен документ, както и да се обезпечи функционирането й чрез осигуряване на допълнителен 

персонал. Мерките в тази посока са изключително важни за доказване от страна на общината на 

изпълнението на целите за рециклиране на отпадъците - и съответно освобождаването й от 

заплащане на отчисления за депониране по ЗУО.  

Липсва практика за набиране на качествена информация за управление на отпадъците 

чрез регулярни проучвания сред населението и бизнеса за отчитане на удовлетвореността от 

услугите и открояване на проблемите пред заинтересованите лица, както и за набирането на 

предложения и коментари относно подобряване на системите за събиране, транспортиране и 

третиране на отпадъците.  

 

Информиране на обществеността по въпроси относно управлението на отпадъците  

В община Долни Чифлик съществува установена практика за консултации с 

обществеността при изготвяне на стратегически и програмни документи и проекти на общински 

наредби, включително в сектор отпадъци.  

Община Долни Чифлик изпълнява посоченото в ЗУО задължение на кмета на общината 

да информира обществеността чрез интернет страницата на общината, както и по друг подходящ 

начин, относно изпълнение на възложените му правомощия. Общинската администрация 

публикува на сайта на общината актуална информация, вкл. общински наредби, стратегии и 

изпълнявани проекти относно отпадъците, графици за събиране и транспортиране на смесени 

битови отпадъци, фирмите и местата за разделно събиране на шестте вида масово разпространени 

отпадъци, предложения за инвестиционни намерения, решения по ОВОС и друга актуална 

информация. На интернет страницата на общината, което е много добър подход, тъй като улеснява 

достъпа на потребителите до информация, а и дава възможност общината да публикува както 

актуална информация за отпадъците, така и информационни и разяснителни материали за 

предотвратяване и за разделно събиране на отпадъци.  

Дейностите за изграждане на информирано поведение, екологосъобразни навици в 

ежедневието и на работното място и повишаване на участието на населението и бизнеса в 

управлението на отпадъците на територията на общината са на незадоволително ниво. Общината 

разчита изцяло на организациите и фирмите, с които е сключила договори за разделно събиране на 

масово разпространени отпадъци, за провеждане на информационни кампании, но не осъществява 

мониторинг и контрол върху изпълнението на информационните дейности по договорите. 

Необходимо е община Долни Чифлик да планира целенасочени действия за повишаване на 
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общественото съзнание за нуждата и ползите от намаляване на образуваните отпадъци и за 

стимулиране на участието на домакинствата и фирмите в системите за разделно събиране на 

битовите и строителните отпадъци.  

 

- Събиране и транспортиране на отпадъци;  

Основна цел на дейността на общината в тази област е да предоставят качествени услуги за 

населението и бизнеса на територията на община Долни чифлик за управление на отпадъците в 

съответствие с компетенциите, възложени ѝ в нормативната уредба.  

Обезпечаването и изпълнението на функциите, свързани с управлението на битовите 

отпадъците, могат да се изпълняват чрез прилага на един или комбинация от следните подходи за 

организация:  

- Чрез структурни звена на общинската администрация;  

- Чрез сключване на договори с избран изпълнител по реда на ЗОП за дейностите: Събиране 

и транспортиране на битови отпадъци, разполагане и поддръжка на съдовете за битови отпадъци; 

зимно и лятно почистване на улици и други места на територията на общината; Предварително 

третиране на смесени битови отпадъци, вкл. сепариране, рециклиране, оползотворяване и 

обезвреждане на отпадъци;  

На територията на общината, услугите по организирано събиране и транспортиране на 

битови отпадъци се извършва от фирма „БКС Долни чифлик“ ЕООД по график, съобразно 

заповедта на Кмета на общината по чл. 63 от ЗМДТ. На 18.12.2021 г. изтича договорът 

„Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови и строителни отпадъци, генерирани на 

територията на община Долни чифлик“ и от 19.12.2021 г. община Долни чифлик сама ще 

изпълнява тези дейности. 

. За тази цел общината е закупила транспортна техника, както и съответните съдове, които са 

разположени на определени им места. Закупена е следната техника: 

 

Табл. № 4.2. Новозакупена техника за събиране и транспортиране на отпадъци  

№ Наименование на оборудването брой 

За дейностите по събиране и транспортиране на ТБО до местата за третиране 

1 Специализиран автомобил  за обслужване на съдове с обем 1100/240 литра  3 

2   

3   

За дейностите по събиране и транспортиране на строителни отпадъци до местата за 

третиране 

4 Специализиран автомобил за извозване на контейнери с обем   7 м3 за 

строителни отпадъци 

1 

5 Контейнери с обем  7м3  12 

 

Закупени са и следните събирателни съдове: 

- контейнери тип „Бобър” с вместимост 1 100 л., - 400  бр; 

- кофи  тип „Мева” с вместимост 240 л., - бр.; 7100 

- улични кошчета; 

- контейнери с обем  7м3 (за строителни отпадъци)-12 

 

Табл. № 4.3. Разпределение, вид и брой на съдовете за разделно събиране на отпадъци  

№ Населено място Брой жълти контейнери/за пластмаса, 

хартия и метал 

Брой зелени 

контейнери/за стъкло 

1 Булаир 0 0 

2 Бърдарево  0 0 

3  Венелин  0 0 

4 Голица  0 0 

5  Горен чифлик 9 3 
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6 Гроздьово 13 6 

7 Детелина 5 2 

8 Долни чифлик 41 15 

9 Кривини 1 1 

10 Нова Шипка 0 0 

11 Ново Оряхово 1 1 

12 Пчелник 9 4 

13 Ридник 0 0 

14 Солник 0 0 

15 Старо оряхово 15 7 

16 Шкорпиловци 7 2 

17 Юнец 0 0 

За последните три приключени отчетни години количествата на генерираните и управлявани 

отпадъци са представени в долната таблица:  

 

Табл. № 4.4. Количества генерирани отпадъци за периода 2018-2020 г. 

Год

ина 

отпад

ък 

месец общо 

  I II III IV V VI VII VII

I 

IX X XI XII  

201

8 

битов

и 336,72 244,58 379,7 446 478,24 422,36 581 

607,7

4 

445,6

2 

510,9

4 421,32 325,96 
5200,18 

нерец

икл 

5.32 5.8 4.98 6 5.42 6.86 9,68 9,68 9,68 9,68 9,68 9,68 62,1 

общо 342.04 250.38 384.6

8 

452 483.66 429.22 600.6

8 

617.4

2 

455.3

0 

520.6

2 

431 335.64 5262.28 

 

201

9 

битов

и 

347,68 341,92 431,8

8 

416,9 477,06 456,14 550,2

4 

556,1

6 

464,4

2 

452,9

4 

407,58 362,04 5264,96 

нерец

икл 

3,6 2 5,58 5,54 6,92 9,3 7,36 8,38 4,82 5,34 5.44 4 68,28 

общо 351,28 343,92 437,4

6 

422,4

4 

483,98 465,44 557,6 564,5

4 

469,2

4 

458,2

8 

413,02 366,04 5333,24 

 

202

0 

битов

и 

388,86 340,3 443,5 477 476,24 489,66 572,8

6 

580,1

2 

549,3 509,4

2 

449,8 439,94 5717 

нерец

икл 

4,62 4,44   5,12   4,94 3,82   6,08   7,18   4,94   6,06 3,84 4,6 3,08 58,72 

общо 393.48 344.74 448.6

2 

481.9

4 

480.06 495.74 580.0

4 

585.0

6 

555.3

9 

523.2

6 

454.4 443.02 5775,72 

 Прави впечатление, че количествата генерирани отпадъци по вид не се променят 

съществено през годините, като незначително намаляват стойностите на генерираните отпадъци в 

унисон с промяната/намаляването на броя на населението на общината. 

 

Табл. № 4.5. КОЛИЧЕСТВА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ, 2020 

ГОДИНА 
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I 5,140 
0,52

0 0,400 

0,00

5 

0,00

5 

0,11

0 

0,00

0 

0,00

0 0,000 0,000 4,620 4,620 

II 

4,96

0 
0,52

0 0,420 

0,00

0 

0,00

0 

0,09

5 

0,00

5 

0,00

0 1,260 0,000 4,440 4,440 

III 

5,76

0 
0,64

0 0,540 

0,00

0 

0,00

0 

0,10

0 

0,00

0 

0,00

0 0,000 0,000 5,120 5,120 

IV 

5,56

0 
0,62

0 0,500 

0,00

5 

0,00

5 

0,10

5 

0,00

5 

0,00

0 0,000 0,000 4,940 4,940 

V 

4,32

0 
0,50

0 0,400 

0,00

0 

0,00

0 

0,09

0 

0,01

0 

0,00

0 2,240 0,000 3,820 3,820 

VI 

6,86

0 
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0 0,640 

0,00

0 
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5 

0,12

5 

0,01

0 
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0 
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0 
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5 

0,13

0 
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5 
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VII 

5,60

0 
0,66

0 0,550 

0,00

0 

0,00

5 

0,10

0 

0,00

5 

0,00

0 2,380 0,000 4,940 4,940 

IX 

6,86

0 
0,80

0 0,680 

0,00

0 

0,00

0 

0,11

0 

0,01

0 

0,00

0 0,000 0,000 6,060 6,060 

X 

4,32

0 
0,48

0 0,400 

0,00

0 

0,00

5 

0,07

5 

0,00

0 

0,00

0 0,000 0,000 3,840 3,840 

XI 

5,20

0 
0,60

0 0,500 

0,00

0 

0,00

0 

0,10

0 

0,00

0 

0,00

0 0,000 0,000 4,600 4,600 

XII 

3,40

0 
0,32

0 0,260 

0,00

0 

0,00

0 

0,06

0 

0,00

0 

0,00

0 0,000 0,000 3,080 3,080 

ОБЩ

О 

64,2

80 

7,14

0 5,850 

0,01

0 

0,03

0 

1,20

0 

0,05

0   5,880 0,000 57,140 57,140 

  

Недостатъчна обаче е дейността на цялата система за разделно събиране в посока обхващане 

на всички потоци генерирани отпадъци. Цялостното прилагане би довело до съществено 
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снижаване на количествата на депонираните отпадъци и съответно плащанията по този показател, 

повишаване на приходите на общината от реализираните разделно събирани рециклируеми 

отпадъци и т.н. 

 

- Предварително третиране на отпадъци; 

Съгласно дефиницията за „предварително третиране”  от Наредба № 6/27.08.2013 г. за 

“Условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и 

инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци“ , изпълнението на поне една от 

целите на изискването за промяна на характеристиките на отпадъците е достатъчно за да се счита, 

че операцията представлява предварително третиране. Предварителното третиране на битовите 

отпадъци, следва да бъде разглеждано едновременно с прилагането на изискванията за поетапно 

намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране.  

Като основни методи за предварително третиране на смесените битови отпадъци могат да се 

разглеждат: 

 - разделно събиране при източника на образуване;  

- сепариране (разделяне) по фракции на битовите отпадъци; 

 - биологични методи за третиране на биоразградимата фракция от общия поток на битовите 

отпадъци; 

 - смесени методи на механично и биологично третиране на битовите отпадъци. 

 От съществуващата система за управление на отпадъците на територията на община Долни 

чифлик може да се приеме, че не се осъществява предварително третиране на битовите отпадъци в 

процеса на събирането им от специализираните автомобили. 

За изпълнение на нормативното изискване относно предварително третиране на отпадъците 

и с цел намаляване на количествата, подлежащи на депониране общината е предприела начални 

действия за осигуряване на инфраструктура за сепариране и оползотворяване на биоотпадъците, 

чието функциониране ще се осъществява в рамките на регионалната система за управление на 

отпадъците, и поетапно въвеждане на разделно събиране на биоотпадъци на територията на 

общината. 

 

- Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци; 

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. 

Ефективното разделяне на потока отпадъци е ключът към успешното осъществяване на всяка една 

програма за разделно събиране на отпадъци, включително отпадъци от опаковки. На територията 

на община Долни чифлик има въведена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. 

Предвижда се разширяване на системата. С цел намаляване на количествата отпадъци, подлежащи 

за депониране от територията на общината се препоръчва на населението всички отпадъци, 

подлежащи на рециклиране да се предават в пунктовете, отговарящи на изискванията на Закона за 

управление на отпадъците. Особено внимание се обръща на лица, извършващи търговска дейност.  

Депониране: - Екологосъобразното обезвреждане на отпадъците е заложено в нормативните 

документи и международни Директиви за отпадъците, отразени изцяло в българското 

законодателство.  

Обезвреждане: 

Екологосъобразното обезвреждане на отпадъците е заложено в нормативните документи и 

международни Директиви за отпадъците, отразени изцяло в българското законодателство. 

Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците: 

• Засилване прилагането на контрола върху неконтролирано изхвърляне и 

неконтролирано изгаряне на отпадъци и др. неконтролирани методи за обезвреждане на 

отпадъци; 
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• Поетапно редуциране на количествата на биоразградимите отпадъци от общото 

количество на биоразградимите отпадъци; 

 

- Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци; 

На територията на община Долни чифлик всички нерегламентирани селски сметища са 

почистени. При установяване на локални нерегламентирани замърсявания се предприемат 

незабавни мерки по отстраняването им.  

Добре организираната система за сметосъбиране и сметоизвозване и ефективния контрол от 

страна на общинската администрация водят до значително намаляване на броя на локални 

замърсявания с отпадъци на територията на община Долни чифлик. Наблюдават се и повторно 

замърсени терени с локализирано нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, но същите се 

почистват отново. 

 

- Внасяне и изнасяне на отпадъци. 

На територията на община Долни чифлик няма практика за внасяне на отпадъци от други 

общини или юридически и физически субекти. 

Изнасянето на отпадъци е свързано основно с транспортирането на системно събираните на 

територията на общината отпадъци (основно ТБО) до инсталацията за сортиране на отпадъци н с. 

Езерово и до депото за депониране на отделените след сепариране неподлежащи на последваща 

употреба отпадъци. 

Изнасяне на отпадъци се извършва по договор с определената за дейността фирма и за 

разделно събираните отпадъци (отпадъци от НУБА и ИУЕЕО). 

 

4.3. Администриране на дейностите по управление на отпадъците  

В Общината управлението на отпадъците се извършва от Кмет - ресорен Заместник кмет - 

Кметове и кметски наместници на населени места и длъжностно лице от Дирекция  

„Инвестиционна политика“ . 

Контролните функции по дейностите за управление на отпадъците в рамките на общината 

имат кмета на общината, длъжностни лица от общинската администрация, а конкретно по 

населени места кметовете и кметски наместници на населените места. 

С оглед на действащата административна структура на Община Долни чифлик, 

изпълнението на ПУО ще се осъществява от длъжностно лице от Общинската администрация, на 

който са възложени следните функции, свързани с екологията и опазването на околната среда: 

- Събиране на информация за състоянието на околната среда в общината; 

- При непосредствена опасност, съществено замърсяване или увреждане на околната среда 

незабавно информира кмета на общината и съдейства за предприемане на мерки за 

предотвратяване на евентуални вредни последици; 

- Контрол на състоянието на компонентите и факторите на околната среда и източниците на 

замърсяване на територията на общината; 

- Съставяне на програми и графици във връзка с контрола по опазването на околната среда; 

- Контролиране на събирането и обезвреждането на битовите и строителните отпадъци и др. 

Длъжностното лице, назначено да отговаря за проблемите по управление на отпадъците 

притежава професионална компетентност и опит за заемане на длъжността. То извършва 

контролната дейност по отпадъците, но анализът на количествените характеристики на човешките 

ресурси показва, че броят на служителите, пряко отговорни за опазването на околната среда и 

управлението на отпадъци е недостатъчен спрямо разширяващите се ангажименти на общините в 

тези сфери. 

Препоръчва се увеличаването на щатната бройка (поне с още 1 бр.) на служителите в 

Общинската администрация и отделянето на самостоятелна длъжност за управление на 

отпадъците, която да обхваща изпълнението на дейности, свързани с тази политика на общината. 
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Допълнителен мотив към препоръката е широкият спектър на направленията, за които отговаря 

администрацията. 

Във връзка с предотвратяване възникването на нерегламентирани сметища и постъпването 

на сигнали за образуване на такива, длъжностното лице от Дирекция „Инвестиционна политика“ 

установява достоверността на сигнала и при установяване на нарушение, замърсените площи 

своевременно се почистват с техника на общината. 

 

4.4. Проучване, прогнозиране, планиране  

В най-близко бъдеще дейностите по проучване, прогнозиране и планиране в областта на 

управлението на отпадъците са свързани с предвиденото в Плана за интегрирано развитие на 

община Долни чифлик 2021 – 2027 г., а именно: 

- Изграждане на ПСОВ на с. Шкорпиловци и довеждащи канализационни колектори; 

- Изграждане на ПСОВ Долни чифлик – Старо Оряхово;  

В тази връзка според анализа и необходимостите за унифициране на бъдещите проекти 

съвместно с РУСО Провадия е необходимо да се предвидят и необходимите средства за следното: 

• Инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци генерирани от общините 

членуващи в РУСО Провадия; 

• Инсталация за компостиране на зелените отпадъци от генерирани от общините членуващи 

в РУСО Провадия 

 

4.5. Финансиране на дейностите по управление на отпадъците  

Дейностите по управление на отпадъците в общината се финансират, както от собствени 

средства на общината така и по линията на национални и европейски програми, свързани с 

дейностите. За отбелязване е, че община Долни чифлик има определено нисък процент на 

усвояване на национални и европейски средства от фондовете подпомагащи тези процеси.  

- Разходи за дейността; 

Сравнението на месечните разходи през последните шест години за дейности, свързани с 

отпадъците в общината, показва, че въпреки оптимизацията им, средствата за тези дейности се 

увеличават в следствие  повишаване на количеството отпадъци. Съгласно чл. 19, ал. 3, т. 5 от 

Закона за управление на отпадъците кметът на общината отговаря за организирането на 

събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, 

образувани от домакинствата на територията на съответната община.  

 

Табл. № 4.6. Разходи по дейности  през последните години 

Разходи за дейности с отпадъци, генерирани на територията на община Долни чифлик в лв. 

Период 

Кол-во 

бит. 

отпад. 

в 

тонове 

Събиране 

на бит. 

отпад. 

Извозв. на 

бит. отпад. 

от депо Д. 

чифлик до 

МБТ инст. 

с. Езерово 

Предв. третиране  

на смес. бит. и 

нерецикл. отпад. 

в МБТ 

инсталация с. 

Езерово 

Кол-во 

стр. 

отпад. в 

тонове 

Събиране 

и 

извозване 

на стр. 

отпад. 

Общо 

09.2016 511 28 349 37 535 45 016 0 0 110 900 

09.2017 450 17 925 8942 39 665 0 0 66 532 

09.2018 445 16 310 8 690 38 000 0 0 63 000 

09.2019 469 19 786 9 279 34 428 128 13 824 77 317 

09.2020  555 19 980 15 350 40 746 260 22 750 98 826 

09.2021 564 20 304 15 100 41 449 204  22 413 100 034 

 

- Приходи* 

Приходите в бюджета на общината основно се формират от данъците върху отпадъци и 

съответно от налагани глоби и санкции свързани с нерегламентирани дейности с отпадъци от 

физически и юридически лица. 
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Дейностите по управление на отпадъците се финансират от общинския бюджет. Основният 

приход в общинския бюджет за обезпечаване на тези дейности е таксата за битови отпадъци, която 

се събира от населението и фирмите, генериращи  отпадъци. 

Таксата за битови отпадъци се заплаща за услугите по: обезпечаване със съдове за смет, 

сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждането в депа и др. съоръжения, както и за 

поддържането  чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. 

При определяне на таксата за битови отпадъци се има предвид следните критерии: 

• Адекватност; 

• Гъвкавост; 

• Справедливост; 

• Равнопоставеност; 

• Ефективност; 

• Леснота  

Размерът на такса “битови отпадъци” се определя въз основа на “План-сметка за приходите 

и разходите от такса смет”, като за целта е приета методология  от Общинския съвет. 

Най-разпространената основа, която се използва за определяне на такса смет, е данъчната 

оценка на жилищните имоти на граждани и предприятия и отчетната стойност на нежилищните 

имоти на фирми, предприятия и учреждения. Методът е основан върху един от основните 

принципи – “принципа за равнопоставеност”, широко използван както в европейското така и в 

българското законодателство. Това предполага тежестта на издръжката на дейността да се поеме 

пропорционално на имотната състоятелност. 

Като друга част от приходите може да бъде определена финансовата помощ от страна на 

държавата по определени проекти свързани със значими дейности и предвиждания в конкретни 

дейности по устойчивото управление на отпадъците. 

За последната отчетна година (2021 г.) прогнозното изпълнение на приетата план сметка към 

01.10.2021 г. изглежда по следният начин: 

 

Табл. № 4.7. Прогнозно изпълнение на план сметката за 2021 г 

№ 

по 

ред 

Наименование на дейността 

Планиран 

разход, съгл. 

Решение на ОС 

№ 301/26.11.20 

Действителен 

разход към 

01.10.2021 г. 

Очакван 

разход 

към 

31.12.2021 

г. 

1. Осигуряване на съдове за съхраняване на 

битовите отпадъци  560 000 465 652 0 

2. Събиране, включително разделно на битовите 

отпадъци и транспортирането им до депата или 

други инсталации и съоръжения за третирането 

им, в т.ч.: 1 154 000 960 471 147 929 

2.1 събиране, 390 000 287 528  102 472 

2.2 транспортиране в инсталация за механично и 

биологично третиране на отпадъци в с. 

Езерово. 140 000 94 543 45 457 

2.3 закупуване на сметосъбипащи автомобили (2 

бр. за събиране и извозване на битови 

отпадъци и 1 бр. за извозване на строителни 

отпадъци) 624 000 578 400 0 

3. Проучване, проектиране, изграждане, 

поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци или 

други инсталации или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване 

 

 

 

 

           406 191 197 309 
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на битови отпадъци, включително отчисленията 

по чл. 60 и 64 от Закона за управление на 

отпадъците (включени в таксата за 

предварително третиране  на отпадъци в МБТ 

инсталация с. Езерово) 

603 500 

3.1 ликвидиране на нерегламентирани сметища на 

територията на общината 80 000 65 000 15 000 

3.2 биологична рекултивация на общинско депо за 

неопасни отпадъци, гр. Долни чифлик 28 500 0 28 500 

3.3 такса за предварително третиране  на 

отпадъците в инсталация за механично 

третиране на отпадъци в с. Езерово   

 

495 000 

           

341 191 

 

153 809 

4 Почистване на уличните платна, площадите, 

алеите, парковите и другите територии от 

населените места, предназначени за обществено 

ползване 330 000 276 030 53 970 

 Общо 2 647 500 2 108 344 399 208 

 

Подготвената и докладвана от кмета на общината план сметка за настоящата година (2022 г) 

е показана по-долу: 

Табл. № 4.8. План сметка за 2022 г. за дейностите по управление на отпадъците 

№ 

по 

ред 

Наименование на дейността 

Общо 

разходи в 

лв. 

Разпределение на разходите по 

източници на финансиране: 

ТБО 

 

приходи, 

различни от 

ТБО 

1. Осигуряване на съдове за съхраняване на 

бит. отпадъци 0 0 0 

2. Събиране, вкл. разделно на бит. отпадъци и 

транспортирането им до инсталации и 

съоръжения за третирането им, в т. ч.: 344 656 344 656  

2.1. гориво за сметосъбиране            46 

000 

46 000 0 

2.2. гориво за транспортиране в инсталация за 

механично  и биологично третиране на 

отпадъци в с. Езерово. 46 000 46 000 0 

2.3 погасителни вноски за лихви по заеми за 

закупуване на сметосъбирачни машини, 

друга транспортна техника и съдове за 

съхранение на битови отпадъци. 76 498 76 498 0 

2.4 заплати и възнаграждения на персонала, 

нает по трудови и служебни 

правоотношения 142 048 142 048 0 

2.5 работно облекло 1 250 1 250 0 

2.6 разходи за застраховки, тол такси и други 

финансови услуги 12 860 12 860 0 

2.7 техническо обслужване на автомобилите  20 000 20 000 0 

3. Проучване, проектиране, изграждане, 

поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за бит. отпадъци или 

др. инсталации или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на бит. отпадъци, 

включително отчисленията по чл. 60 и 64 от 543 796 528 656 15 140 
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Закона за управление на отпадъците 

(включени в таксата за предвар. третиране  

на отпадъци в МБТ инсталация с. Езерово), в 

т. ч. 

3.1. ликвидиране на нерегламентирани сметища 

на територията на общината 80 000 80 000 0 

3.2. биологична рекултивация на общинско депо 

за неопасни отпадъци, гр. Долни чифлик 35 000 19 860 

                  15 

140 

3.3 такса за предварително третиране  на 

отпадъците в инсталация за механично 

третиране на отпадъци в с. Езерово   428 796 428 796 

                           

0 

4. Почистване на ул. платна, площадите, алеите, 

парковите и др. територии от нас. места, 

предназначени за общ. ползване. 

400 000 0 400 000 

 Общо 1 288 452 873 312 415 140 

 

5. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2021-2028 г  

 Отправна точка за определяне на стратегическите цели за управление на отпадъците за 

периода до 2028 г. на община Долни чифлик са:  

Целите на националната оплитика за управлеине на отпадъците и ефективно използване на 

ресурсите, респективно предвижданията на Националния план ца управление на отпадъците 2021-

2028 г.  

Направените изводи и препоръки от извършените анализи на текушото състояние на 

управлението на отпадъците на територията на община Долни чифлик.  

SWOT анализът на управление на отпадъците.  

 

Генералната дългосрочна цел на Програмата е: „Население и бизнес на община Долни 

чифлик, които подобряват прилагането на йерархията на управление на отпадъците във всички 

процеси и нива“.  

 

Стратегическите цели, гарантиращи постигането на генералната стратегическа цел са:  

 

- Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез 

предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване;  

- Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени 

отпадъци;  

- Цел 3: Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови 

отпадъци;  

 

Тези цели са в синхрон със Националния план за управление на отпадъците 2021 – 2028 г. 

Алтернативи за постигане на целите 

Предвижданията на настоящата програма е, целите да бъдат изпълнени чрез подпрограми. 

Подпрограмите имат за цел да подпомогнат изпълнението на стратегическите цели, чрез 

предлагане на мерки и подходи за постигането им, което да улесни общинската администрацията в 

град Долни чифлик. Предвидено е за всяка конкретна цел да бъдат изпълнявани следните 

подпрограми, които са в синхрон с НПУО 2021 – 2028 г.: 

 

Табл. № 5.1 

Цел Подпрограма 
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Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на 

отпадъците чрез предотвратяване образуването 

им и насърчаване на повторното им използване  

Подпрограма за предотвратяване образуването на 

отпадъци в т.ч. вкл. подпрограма за предотвратяване 

на образуването на хранителни отпадъци  

Цел 2: Увеличаване на количествата на 

рециклираните и оползотворени отпадъци  

Програма за достигане на целите за подготовка за 

повторна употреба и за рециклиране на битовите 

отпадъци  

Програма за достигане на целите за рециклиране и 

оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци 

от разрушаване на сгради  

Програма за достигане на целите за рециклиране и 

оползотворяване на МРО в т.ч. вкл. подпрограма за 

управление на опаковките и отпадъците от опаковки  

Цел 3: Намаляване на количествата и на риска 

от депонираните битови отпадъци  

Програма за намаляване на количествата и на риска 

от депонираните битови отпадъци  

 

5.1. Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците 

Рамковата директива за отпадъците задължава страните членки да разработят програми за 

предотвратяване на образуването на отпадъци. Това изискване е транспонирано в ЗУО. 

Съгласно чл.50 на ЗУО, министърът на околната среда и водите разработва и внася в 

Министерския съвет програма за предотвратяване образуването на отпадъци, като неразделна част 

от Националния план за управление на отпадъците.  

„Предотвратяване на образуването на отпадъци" означава: да се предприемат 

мерки, преди веществото, материалът или продуктът да стане отпадък, с което се намалява: 

количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на продуктите или удължаването 

на жизнения им цикъл; вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и 

човешкото здраве, или съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите. Различните 

възможности за третиране на отпадъците винаги са свързани с трудности и натоварвания за 

околната среда. Отпадъкът не изчезва просто така, а чрез депонирането и изгарянето, дори чрез 

рециклирането, само се променя като вещество. Всяко депониране е намеса в природата, като при 

това не могат на 100% да се изключат вредни въздействия върху околната среда. В най-добрия 

случай отпадъците се оползотворяват, но дори и в този случай възникват натоварвания поради 

употребата на енергия и вода. Поради това, най-адекватното противодействие на проблемите с 

отпадъците са действията преди образуването на отпадъци, а именно предотвратяването на 

образуването на отпадъци. 

Необходимо е също да има доброволни и самоограничителни мерки от страна на всички 

участници в обществения живот, като тези мерки трябва да се разясняват, да се помага за тяхното 

създаване и провеждане, да се дават съвети на бизнеса и домакинствата. 

В съответствие със законовите изисквания и „Методическите указания за разработване на 

общински програми за управление на отпадъците”, утвърдени със Заповед № РД – 883 от 

23.09.2021 г. на министъра на околната среда и водите, Програмата за предотвратяване 

образуването на отпадъци на община Долни чифлик има следното съдържание: 

 Въведение и основни положения; 

 Определение и място на предотвратяване на образуването на отпадъци в йерархията 

за управление на отпадъците; 

 Цел на Програмата за предотвратяване образуването на отпадъци; 

 Анализ и описание на съществуващи мерки за предотвратяване образуването на 

отпадъци и оценка на възможностите за прилагане на подходящи мерки и 

предложение за индикатори за мерките; 
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 План за действие към Програмата за предотвратяване образуването на отпадъци. 

Определение и място на предотвратяване на образуването на отпадъци в йерархията за 

управление на отпадъците. 

Предотвратяването на отпадъците е определено в европейското и националното 

законодателство (т. 28 от § 1 на допълнителните разпоредби на ЗУО) като: 

„Мерките, взети преди веществото, материалът или продуктът да стане отпадък, с 

което се намалява: 

 количеството отпадъци, включително чрез повторна употреба на продуктите или 

жизнения им цикъл; 

 вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и човешкото 

здраве; или съдържанието на вредни вещества в материалите или продуктите.“ 

Предотвратяването на образуването на отпадъци има най-висок приоритет в йерархията за 

управление на отпадъците, която изисква дейностите с отпадъците да се 

извършват в следната последователност: 

 предотвратяване на образуването на отпадъци; 

 подготовка за повторна употреба; 

 рециклиране (материално оползотворяване); 

 друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия; 

 обезвреждане. 

 

6. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ПОДПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ  

В рамките на Програмата за управление на отпадъците на община Долни чифлик за периода 

2021-2028 г. са разработени подпрограми, които чрез мерките, включени в тях, водят до  

изпълнението както на оперативните цели на всяка от подпрограмите, така и на трите 

стратегически цели. 

Всяка от подпрограмите съдържа кратка въвеждаща текстова част, в която са представени 

ключови изисквания на националното законодателство и оперативни цели; развитие в 

разглежданата област; резултатите, които общината е постигнала до момента; ключови резултати, 

които се очакват от изпълнението на подпрограмата. 

Всяка подпрограма съдържа План за действие, в който в табличен вид са посочени 

предвидените дейности (мерки) за постигане на оперативните и стратегически цели, срок за 

реализация, очакваните резултати, отговорните институции, възможните източници за 

финансиране за осигуряване на изпълнението й и индикатори за оценка степента на изпълнение на 

заложените мерки в подпрограмата. 

В зависимост от спецификата на съответната подпрограма са предвидени инвестиционни и 

неинвестиционни („меки“) мерки. 

В следващата таблица е представен план за дейностите по управление на отпадъците в 

съответствие с чл. 52, ал. 5 от ЗУО, включващ необходимите мерки за изпълнение на 

задълженията на кмета, регламентирани в Глава втора, Раздел III от ЗУО. 

 

Табл. № 6.1 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ  

Дейност Вид на мярката Нормативно 

изискване 

Срок за 

изпълнение 

Финансиране Отговорник 

Осигуряване на 

съдове за събиране 

на битови отпадъци 

– контейнери, кофи 

и др. 

Финансова чл.19, ал. 3, 

т.1 от ЗУО  
постоянен Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ 

Общинска 

администрация 

Събиране на битови 

отпадъци и 

Финансова чл.19, ал. 3, 

т.2 от ЗУО  
постоянен Средства от 

такса „битови 

Общинска 

администрация 
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транспортирането 

им до депа или 

други инсталации и 

съоръжения за 

оползотворяване 

и/или 

обезвреждането им. 

отпадъци“ по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ 

Почистване на 

инфраструктурата 

на населените места 

предназначена за 

обществено 

ползване. 

Финансова чл.19, ал. 3, 

т.3 от ЗУО  
постоянен Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ 

Общинска 

администрация 

Избор на площадка, 

изграждане, 

експлоатация, 

закриване и 

мониторинг на 

депата за битови 

отпадъци или на 

други инсталации и 

съоръжения за 

оползотворяване 

и/или обезвреждане 

на битови отпадъци 

Финансова/ 

административна/ 

експертна 

чл.19, ал. 3, 

т.4 от ЗУО 
до 2028 г. Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ 

Общинска 

администрация 

Организиране на 

събирането, 

оползотворяването 

и обезвреждане на 

строителни 

отпадъци от 

ремонтна дейност, 

бразувани от 

домакинствата на 

територията на 

общината 

Административна/ 

Финансова/ 

чл. 19, ал.3, 

т.5 от ЗУО 

до 2028 г. общински 

бюджет и др. 

Общинска 

администрация 

Разделно събиране 

на битови отпадъци 

на територията на 

общината най-

малко на следните 

отпадъчни 

материали: хартия и 

картон, метали, 

пластмаса и стъкло. 

Административна/ 

Финансова/ 

чл. 19, ал.3, 

т.6 от ЗУО 

постоянен общински 

бюджет и др. 

Общинска 

администрация 

Организиране на 

дейностите по 

разделно събиране 

на масово 

разпространени 

отпадъци и/или 

Административна/ 

 

чл. 19, ал.3, 

т.7 от ЗУО 

постоянен общински 

бюджет и др. 

Общинска 

администрация 
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оказва съдействие 

на организациите за 

оползотворяване на 

масово 

разпространени 

отпадъци в т.ч. 

определяне на 

местата за 

разполагане на 

необходимите 

елементи на 

системите за 

разделно събиране 

и местата за 

предаване на 

масово 

разпространени 

отпадъци. 

Изпълнение на 

решенията на 

общото събрание на 

регионалните 

сдружения за 

управление на 

отпадъците на 

регионален 

принцип и 

съдейства за 

създаване на 

центрове за 

повторна употреба, 

поправка и 

подготовка за 

повторна употреба. 

Административна/ 

Финансова 

чл. 19, ал.3, 

т.8 от ЗУО 

до 2028 г. от такса 

битови 

отпадъци 

Общинска 

администрация 

Организиране на 

разделно събиране 

на опасни битови 

отпадъци извън 

обхвата на 

Наредбите по чл. 

13, ал.1 и 

предаването им за 

оползотворяване и 

обезвреждане. 

Административна/ 

Финансова 

чл. 19, ал.3, 

т.9 от ЗУО 

постоянен общински 

бюджет и др. 

(ПУДООС) 

Общинска 

администрация 

Разделно събиране 

и съхраняване на 

битови 

биоразградими 

отпадъци в т.ч. 

определяне на 

местата за 

Административна/ 

Финансова 

чл. 19, ал.3, 

т.10 от ЗУО 

до 2028 г. общински 

бюджет и др. 

(ПУДООС) 

Общинска 

администрация 
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разполагане на 

необходимите 

елементи на 

системата за 

разделно събиране 

на отпадъци и 

предаването им за 

компостиране или 

анаеробно 

разграждане, вкл. 

Закупуване на 

съдове 

почистването от 

отпадъци на 

общинските пътища 

в съответствие с чл. 

12 от ЗУО - 

почистване на 

отпадъци от пътя, 

земното платно, 

пътните 

съоръжения, 

обслужващите зони, 

крайпътните 

обслужващи 

комплекси, както и 

осигуряване на 

съдове за събиране 

на отпадъците и 

транспортирането 

им до съоръжения 

за тяхното 

третиране; 

Административна/ 

Финансова 

чл. 19, ал.3, 

т.12 от ЗУО 

постоянен общински 

бюджет и др. 

 

Общинска 

администрация 

Осигуряване на 

информация на 

обществеността по 

т. 1 - 12, 14 и 15 от 

ЗУО, както и 

информация 

относно мерките за 

предотвратяване 

образуването на 

отпадъци и 

предотвратяването 

на 

нерегламентираното 

изхвърляне на 

отпадъци чрез 

интернет 

страницата на 

съответната 

Административна чл. 19, ал.3, 

т.13 от ЗУО 

постоянен общински 

бюджет и др. 

 

Общинска 

администрация 
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община, както и по 

друг подходящ 

начин. 

Поддържане на 

регистър на 

площадките за 

предаване на 

отпадъци от 

пластмаса, стъкло, 

хартия, картон на 

територията на 

общината. 

Административна чл. 19, ал.3, 

т.14 от ЗУО 

постоянен общински 

бюджет и др. 

 

Общинска 

администрация 

Предотвратяване на 

изхвърлянето на 

отпадъците на 

неразрешени за това 

места и/или 

създаване на 

незаконни сметища 

и организиране на 

почистването им. 

Административна чл. 19, ал.3, 

т.15 от ЗУО 

постоянен общински 

бюджет и др. 

 

Общинска 

администрация 

 

За да се постигнат стратегическите цели, заложени към настоящата програма, трябва да се 

изпълнят определен набор от дейности. Дейностите за постигане на целите са обособени в 

подпрограми, съгласно НПУО 2021 – 2028 г., представени по-долу в настоящият раздел. 

Всяка от подпрограмите е представена в текстов и табличен вид. Текстовата част съдържа 

кратко въведение, в което са представени ключови изисквания, стратегически и оперативни цели, 

както и основни съображения свързани с постигането на целите. В следващите точки са 

представени мерки към съответните подпрограми, съгласно НПУО 2021 – 2028 г. и Методически 

указания за разработване на програми за управление на отпадъците. 

Мерките могат да се групират и като инвестиционни мерки или неинвестиционни мерки или 

често както се наричат „меки мерки“. "Меките" мерки включват разнообразна палитра от дейности 

в т.ч.: назначаване на служители; обучение на служители; изпълнение на контролни дейности; 

провеждане на информационни и разяснителни кампании; разработване и внедряване на 

информационни системи и др. 

 

6.1. ПОДПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ  

Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 

образуването им и насърчаване на повторното им използване 

Управлението на отпадъците трябва да се усъвършенства непрекъснато и да се превърне в 

устойчиво управление на материалите с цел да се опазва, съхранява и подобрява качеството на 

околната среда, да се опазва човешкото здраве, да се гарантира разумното и ефективно използване 

на природните ресурси, да се насърчават принципите на кръговата икономика, и да се намалява 

зависимостта на ЕС и на страните-членки от вносни ресурси, като по този начин се осигуряват 

нови икономически възможности и дългосрочна конкурентоспособност. За постигането на този 

екологичен приоритет Директива(ЕС)2018/851 от 30 май 2018 година за изменение на Директива 

2008/98/ЕО относно отпадъците отделя специално приоритетно място на политиките по 

предотвратяване на отпадъците, като насочва вниманието към следните основни аспекти: 

 Предотвратяването на отпадъци е най-ефикасният начин за подобряване на ресурсната 

ефективност и за намаляване на въздействието на отпадъците върху околната среда. 
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 Насърчаването на устойчивостта при производството и потреблението може да 

допринесе съществено за предотвратяването на образуването на отпадъци (ПОО). 

 Някои суровини са от голямо значение за икономиката на Съюза и снабдяването с тях е 

свързано с голям риск. С оглед на сигурността на доставките на тези суровини и в съответствие с 

инициативата за суровините, установена от Комисията, в нейното съобщение от 4 ноември 2008 г. 

относно „Инициатива за суровините: посрещане на нашите основни потребности от растеж и 

работни места в Европа“ и целите и целевите стойности на Европейското партньорство за 

иновации в областта на суровините, държавите-членки следва да предприемат мерки за 

насърчаване на повторната употреба на продукти, съдържащи значително количество суровини от 

изключителна важност, с цел предотвратяване на превръщането на тези материали в отпадъци. 

 

Участници в дейностите по предотвратяване на образуването на отпадъци  
Основни участници в разработването и реализацията на политиките по ПОО са:  

Държава. Тя създава ефективни предпоставки и регулации за подпомагане на нормативни 

актове, например, различни данъци и/или такси, които стимулират производства или потребление 

с по-малко отпадъци. Държавата може също така да регламентира, чрез нормативен акт дори 

забрани за дадени продукти, ако това не противоречи на европейските норми, както и 

определянето на задължения, като например задължително обратно изкупуване, ограничения в 

разпространението, регламентиране на транспортирането, складирането и третирането на 

отпадъците и др. Освен това по силата на чл. 49 и чл. 50 от ЗУО държавата е длъжна да прилага 

мерки за планиране като изготвя и план за управление на отпадъците, както и програма за 

предотвратяване на образуването на отпадъци. Въвеждането на разрешителни и регистрационни 

режими също е задължение на държавата, регламентирано в ЗУО.  

Общини. Общините са отговорни за събирането на отпадъците на тяхната територия, като 

извършват тази дейност самостоятелно или чрез регионални сдружения. По силата на чл.52 от 

ЗУО те са длъжни да изготвят програма за управление на отпадъците, чиято структура, цели и 

предвиждания отговарят на НПУО, включително на ПОО, която по силата на ЗУО е неразделна 

част от НПУО. В общинските програми и наредби за управление на отпадъците могат да се 

включат и съвсем конкретни мерки за ПО, като например ограничаване на ползването на прибори 

за еднократна употреба при обществени мероприятия.  

Икономически и научни субекти, неправителствени организации. За предотвратяване на 

образуването на отпадъци икономическите субекти, подпомагани от научните среди, могат да 

разработят продукти и производствени процеси, които са екологосъобразни и бедни на отпадъци и 

да оптимизират съществуващи процеси и продукти. Предлаганите на пазара продукти трябва да 

бъдат с по-дълъг живот, да са лесни за поправяне и да са произведени и търгувани без излишни 

опаковки. Тоест икономическите субекти, подпомагани от научни организации, могат да 

предприемат мерки, с които се отказват от производството на не екологосъобразни продукти. 

Засега този отказ е по-скоро доброволен и продиктуван от маркетингови или други съображения, 

но той може да стане и задължителен при разработване и влизане в сила на съответни закони, 

наредби и стандарти. Неправителствени организации, които подкрепят идеите за общество, 

стремящо се към нулеви отпадъци, могат да създадат платформи и доброволни мрежи за всички 

субекти, които имат желание да допринесат за реализация на тези политики.  

Домакинства. Въпреки, че основните количества отпадъци не се генерират от 

домакинствата, респективно от крайните купувачи, мерките за предотвратяване на отпадъци са 

насочени в най-голямата си част към тях. Всеки потребител може да ограничи купуването на 

стоки, които водят до образуване на много отпадъци и по този начин да принуди производителите 

да спрат или поне да намалят производството на такива стоки. На сегашния етап това означава 

потребителят да има такова съзнание, че дори да е готов да понесе ограничения в своите 

„удобства”, респективно да вложи повече усилия и време. Поради това реално и действащо 

предотвратяване на отпадъци сред потребителите може да се очаква, когато на пазара се предлагат 

достатъчно стоки и услуги, които са ефективни от екологична гледна точка.  
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Предотвратяването на образуването на отпадъци е задача на генераторите на отпадъци. 

Генераторите на отпадъци, решават чрез своите дейности дали ще произвеждат отпадъци или не. 

Предотвратяването на образуването на отпадъци се състои от следните елементи:  

 Стриктно избягване на отпадъците;  

 Намаляване на генерирането на отпадъци при източника;  

 Насърчаване на повторната употреба; 

 Рециклиране при източника.  

Стриктното предотвратяване включва пълното избягване на генерирането на отпадъци, 

чрез реално премахване на вредните вещества или чрез намаляване на материалния и енергийния 

интензитет в производството, потреблението и разпространението. Примерите за точно прилагане 

на предотвратяването включват такива, които се отнасят до:  

 Опасните свойства на определени съставки/ компоненти в продуктите, като се налага 

тяхното избягване и/или заместване с материали, които не са опасни за човека или за околната 

среда (например, чрез забрани на използването/ влагането на полихлорираните бифенили или 

озоно разрушаващите вещества, или премахване на тежките метали от батериите на мобилните 

телефони).  

 Количество, като избягване употребата на материали или на етапи в 

производството/потреблението (например, чрез купуване на плодове и зеленчуци от открити 

пазари или от секцията за плодове и зеленчуци в супермаркета, вместо купуването на пакетирани 

плодове или чрез премахване на междинното опаковане на козметични продукти и паста за зъби).  

 

Намаляването при източника включва минимизиране употребата на токсични или вредни 

вещества и/или минимизиране консумацията на материали или енергия. Примерите за намаляване 

при източника включват такива, които се отнасят до:  

 Опасните свойства на определени съставки/ компоненти в продуктите, като намаляване 

употребата на вредни вещества в продуктите, в системите за производство и продажба, както и в 

системите за консумация и депониране и намаляване употребата на вещества, които пречат на 

повторната употреба или рециклирането (например, пластмасови етикети върху хартия, 

използване на хлорирани разтвори като почистващи средства).  

 Количество, като използване на по-малки количества ресурси за осигуряване на същия 

продукт или услуга (например намаляване дебелината на покритието, въвеждане на системи за 

повторна употреба или пълнене, миниатюризация, ресурсно ориентирани покупки и потребление) 

и използване на по-ресурсно независими строителни подходи и материали.  

 

Повторната употреба на продуктите включва многократната употреба на продукта в 

оригиналната му форма, по оригиналното му предназначение или като алтернатива, с или без 

допълнителна обработка. Примерите за повторна употреба на продуктите включват такива, които 

се отнасят до:  

 Повторна употреба след допълнителна обработка, като измиване и повторно 

пълнене на стъклени или пластмасови бутилки, и обработка и използване на празни 

варели от лепила за варели за петрол.  

 Повторна употреба без допълнителна обработка, като използване на 

торбички за пазар повече от един път.  

 

Рециклирането при източника включва дейности, които позволяват използването на даден 

материал след обработка на територията на производителя на отпадъка.  

Примери са:  

 Използване след биологично третиране, като домашно компостиране.  

 

 Използване след пречистване, като повторна употреба на вода след 

пречистване, на разтвори след дестилация и т.н.  
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Предотвратяването и намаляването на образуването на отпадъците се осъществява през 

целия жизнен цикъл на продуктите от проектирането им до превръщането им в отпадъци и 

включва следните основни елементи:  

 влагане на по-малко количество материали за производството на даден продукт  

 удължаване полезния живот на продуктите - произвеждане на по-трайни продукти 

и осигуряване възможности за ремонтиране и поправка на продуктите  

 намаляване на опасните свойства на отпадъците, образувани след употреба на 

продуктите • произвеждане на продукти, които могат да се използват повторно и влагане 

на материали, които могат да се рециклират  

 ограничаване на ненужната употреба на продукти (напр. продукти за еднократна 

употреба, замяна на стари с нови модели продукти и т.н.) и по-ефективното използване на 

продуктите.  

 

Мерките за постигане на националната цел за предотвратяване и намаляване на 

образуването на отпадъците, които могат да се предприемат на местно ниво са:  

 Икономически стимули за намаляване образуването на отпадъци;  

 Популяризиране на схемите за „еко-маркировка” и повишаване на 

екологичното съзнание на купувачите;  

 Контрол върху спазването на изискванията, въведени в наредбите за масово 

разпространени отпадъци по отношение на заплащането на продуктови такси и относно 

повторното използване на съответния вид масово разпространен отпадък;  

 Контрол върху спазването на забраните за изхвърляне в общия отпадъчен 

поток на опасни домакински отпадъци.  

 

Общинските власти могат да насърчат предотвратяването и намаляването на образуването 

на отпадъци чрез провеждане на мероприятия за повишаване на екологичното съзнание на 

населението. 

В България изискването за разработване на Национална програма за предотвратяване на 

отпадъците се въведе в Закона за управление на отпадъците, приет през 2012 г., а първата за 

страната програма се разработи от МОСВ и одобри от МС в края на 2014 г. като част от 

Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. 

Национална програма за предотвратяване образуването на отпадъците за периода 2021-2028 

г. е втората за страната програма. 

Програмата за устойчиво развитие до 2030 г., приета от Общото събрание на Организацията 

на обединените нации на 25 септември 2015 г., поставя цел за намаляване наполовина на 

хранителните отпадъци на глава от населението в световен мащаб при търговията на дребно и 

потребителите, както и за намаляване на загубите на храни по веригите на производство и 

доставки до 2030 г. Тези мерки следва да са насочени към предотвратяването и намаляването на 

хранителните отпадъци в първичното производство, преработването и промишленото 

производство, при търговията на дребно и разпространението по друг начин на храни, в 

ресторантите и заведенията за хранене, както и в домакинствата. 

Предвид поставените цели на глобално ниво и значителното разхищение на храни в 

европейските страни, в Директива 2018/851 от 2018 г. за изменение на Рамковата директива за 

отпадъците от 2008 г., се призовава държавите от ЕС да намалят хранителните отпадъци на всеки 

етап от веригата на доставки на храни, да наблюдават нивата на хранителните отпадъци и да 

докладват за постигнатия напредък с цел постигане на целта за намаляване на хранителните 

отпадъци на територията на целия ЕС с 30 % до 2025 г. и с 50 % до 2030 г. Предвид поставените 

цели на глобално ниво и значителното разхищение на храни в европейските страни, в Директива 

2018/851 от 2018 г. за изменение на Рамковата директива за отпадъците от 2008 г., се призовава 

държавите от ЕС да намалят хранителните отпадъци на всеки етап от веригата на доставки на 
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храни, да наблюдават нивата на хранителните отпадъци и да докладват за постигнатия напредък с 

цел постигане на целта за намаляване на хранителните отпадъци на територията на целия ЕС с 

30% до 2025г. и с 50 % до 2030г.  

Независимо, че посочените количествени цели не са задължителни, като се вземат предвид 

екологичните, социалните и икономическите ползи от предотвратяването на хранителните 

отпадъци, се изисква държавите членки да въведат в своите програми за предотвратяване на 

отпадъците конкретни мерки за предотвратяване на хранителните отпадъци, включително 

информационни и образователни кампании, които показват начините за предотвратяване на 

хранителните отпадъци. Освен това държавите членки трябва да измерват напредъка в 

намаляването на хранителните отпадъци. За предотвратяване на хранителните отпадъци 

държавите членки следва да предвидят стимули за събиране на непродадените хранителни 

продукти на всички етапи от веригата на доставка на храни, както и за тяхното безопасно 

преразпределяне, включително на благотворителни организации. С цел намаляване на 

хранителните отпадъци от особено значение е да се повиши информираността на потребителите 

относно значението на датата на трайност („годно до“ и „най-добър до“).  

През 2017 г., Комисията подготви Насоки на ЕС за улесняване даряването на храни. В тези 

насоки са определени ролите и задълженията на участниците при преразпределянето на храни; 

дейности на организациите за преразпределяне и благотворителност; сортиране на хранителни 

излишъци за преразпределяне; възможност за проследяване; определяне на основната и 

юридическата отговорност при възникване на проблеми с безопасността на храните; последици за 

преразпределянето на хранителни излишъци, изисквания за информация за предварително 

опаковани храни и пр.  

Създадената Платформа на ЕС относно загубите и разхищението на храни разработи и в 

края на 2019 г. издаде „Препоръки за действие за предотвратяване на разхищението на храни“. 

Препоръките са ориентирани към бъдещето и включват набор от хоризонтални или 

„междусекторни“ препоръки, които са общи за различните етапи на веригата на стойността на 

храните, често включват множество участници и са необходими за постигане на глобалните цели 

по отношение на загубите и разхищението на храни. Някои от тях са насочени към специфични 

горещи точки, като разхищение на храни на равнище потребители, което изисква допълнително 

разглеждане, проучване и целенасочени действия от страна на всички заинтересовани страни. 

Препоръките са отправени както към публични, така и към частни организации, като предлагат 

подходящи действия за конкретни участници и, което е важно, призовават за сътрудничество 

между различните заинтересовани участници. Въпреки че препоръките не са изчерпателен списък 

на всичко, което може и трябва да се направи, за да се предотвратят загубите и разхищението на 

храни, те предоставят важна насока за всички участници, включително самите граждани на ЕС.  

На национално ниво в България темата за хранителните отпадъци е отразена в следните 

стратегически и нормативни документи:  

 Национален план за управление на отпадъците 2021 – 2028 г.  

 Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на 

биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010 – 2020 г.  

 Закон за храните.  

 

Законът за управление на отпадъците не включва определение за „хранителни отпадъци“, а 

хранителните отпадъци са включени в определението за „биоотпадъци“. Съгласно това 

определение хранителните отпадъци обхващат: „хранителни и кухненски отпадъци от 

домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и 

подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост.“  

Директива ЕС 2018/851 дава следното определение: „хранителни отпадъци“ са всички 

храни, които са се превърнали в отпадъци“ и препраща към определението за „храни“ в член 2 от 

Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета: „По смисъла на настоящия 

регламент „храни“ (или „хранителни продукти“) означава всяко вещество или продукт, 

независимо дали е преработен или не, частично преработен или непреработен, който е 

предназначен за или основателно се очаква да бъде приеман от хора. Понятието „храни“ включва 



  
  

109 
 

напитки, дъвки и всякакви вещества, включително вода, които са умишлено вложени в храните по 

време на тяхното производство, приготовление или обработка. То включва водата след точката 

на съответствие, съгласно определението в член 6 от Директива 98/83/ЕО и без да се засягат 

изискванията на Директиви 80/778/ЕИО и 98/83/ЕО.  

Понятието „храни“ не включва:  

а) фуражи  

б) живи животни, освен ако не са подготвени за пускане на пазара за консумация от човека  

в) растения преди прибиране на реколтата  

г) медицински продукти по смисъла на Директиви 65/65/ЕИО (21) и 92/73/ЕИО (22) на 

Съвета  

д) козметични средства по смисъла на Директива 76/768/ЕИО на Съвета (23)  

е) тютюн и тютюневи изделия по смисъла на Директива 89/622/ЕИО на Съвета (24)  

ж) наркотични или психотропни вещества по смисъла на Единната конвенция на 

Обединените нации за наркотичните вещества от 1961 г. и Конвенцията на Обединените нации за 

психотропните вещества от 1971 г.  

з) остатъчни вещества и замърсители.“  

Законът за изменение и допълнение на ЗУО привежда в съответствие определението за 

хранителни отпадъци в съответствие с Директива 2018/851.  

В България (както и в останалите страни-членки) все още не са налични прецизни данни 

относно генерирането на хранителни отпадъци по сектори, съгласно общоевропейската методика, 

приета през 2019 г. Въпреки това на основата на данни от ИАОС и предвид Наредба № 2 за 

класификация на отпадъците са направени оценки за количествата на хранителните отпадъци в 

страната.  

В изпълнение на глобалните цели и европейските политики по отношение разхищението на 

храни МЗХГ е започнало разработването на всеобхватна Национална програма за предотвратяване 

и намаляване на загубата на храни, която ще включи мерки за загубата и разхищението на храни 

от „фермата“ до „трапезата“.  

Домакинствата са основният източник на образуване на хранителни отпадъци и в страната и 

в ЕС, следвани от сектора на преработка и производство на храни.  

Съгласно Доклада от извършения през 2019 г. четирисезонен морфологичен анализ на 

отпадъците, на територията на община Долни чифлик се образуват около 284 тона хранителни 

отпадъци на година, което представлява 4,37 % от общото количество генерирани смесени битови 

отпадъци.  

Независимо от това са необходими целенасочени политики и мерки за предотвратяване и 

намаляване на хранителните отпадъци.  

Анализ и описание на съществуващи мерки за предотвратяване образуването на 

отпадъци и оценка на възможностите за прилагане на подходящи мерки и предложение за 

индикатори за мерките 

До този момент в община Долни чифлик не са разработвани и прилагани конкретни 

целенасочени мерки за предотвратяване образуването на отпадъци и ако е имало такива те са били 

косвени. Това е така, поради факта, че досега националното законодателство не е вменявало 

такива задължения на местните власти и не са разработвани национални програмни документи в 

тази насока и указания за прилагане на мерки. 

По-долу са разгледани мерките за предотвратяване образуването на отпадъци, като за всяка 

мярка, включена в Подпрограмата за предотвратяване на образуването на отпадъци на община 

Долни чифлик е посочена същността на мярката, възможностите за бъдещо прилагане и са 

представени възможните индикатори за проследяване изпълнението на мярката. 

 

Мярка 1: Използване на мерки за планиране или други икономически инструменти за 

насърчаване на ефикасното използване на ресурсите 

Същност на мярката 

Съдържанието на тази мярка може да се раздели на две групи дейности: 

• Разработване на планове и програми от общинските органи 
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Съгласно българското законодателство, кметът на общината разработва програма за 

управление на отпадъците, съдържаща подпрограма за предотвратяване на образуването на 

отпадъци, която следва да се разработва в съответствие със структурата, целите и предвижданията 

на Националния план за управление на отпадъците. 

• Прилагане на икономически мерки 

С използването на различни по вид икономически стимули се цели повишаване на 

екологосъобразното поведение на населението на общината и бизнеса. 

Възможности за прилагане 

По отношение на прилагането на икономически мерки се предвижда насърчаване на 

екологосъобразното поведение на населението на общината чрез предоставяне на безплатни 

съдове за домашно компостиране. Съгласно Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците 

(чл. 8, ал. 4), дейността по компостиране на място се счита за дейност по предотвратяване 

образуването на отпадъците. С оглед на това въвеждането и прилагането на домашно 

компостиране от домакинствата е една от мерките за предотвратяване на отпадъци, която ще се 

прилага в общината. 

Индикатори за изпълнение на мерките 

Индикатор за проследяване реализацията на общинската Програма за предотвратяване 

образуването на отпадъци е броят изпълнени мерки, предвидени в нея и мерки в процес на 

изпълнение. Броят на домакинствата, извършващи домашно компостиране е индикатор за 

изпълнение на мярката по прилагане на икономически стимули. 

 

Мярка 2: Разяснителни кампании и предоставяне на информация, насочена към широката 

общественост като цяло или към специфични групи от потребители 

Същност на мярката 

Не всички предприятия имат потенциал да идентифицират адекватни мерки за 

предотвратяването на отпадъци. Това важи особено за малките и средни предприятия. Именно 

поради това е полезно за тези предприятия да се предвидят разяснителни кампании относно 

ползите от прилагането на мерки за предотвратяването на отпадъци. 

Повишаването на информираността и на съзнанието за екологосъобразно поведение и 

производство сред тези представители на бизнеса повишава възможността за прилагане на мерки 

за предотвратяване на отпадъци от по-широк кръг лица и следователно и ефективността на 

предотвратяване на отпадъци се повишава. Съществуват и възможности за икономическо 

стимулиране на дребния бизнес за по-активно включване в политиките за предотвратяване на 

отпадъци, като например различни данъчни ставки. 

Възможности за прилагане 

Досега в община Долни чифлик са се провеждали определени разяснителни кампании в 

областта на управление на отпадъците, но целенасочени кампании за предотвратяване на отпадъци 

не са осъществявани. В настоящата Подпрограма се предвижда провеждането на кампании с 

конкретна насоченост към предотвратяването на отпадъци. Друга предвидена мярка е патентните 

данъци по ЗМДТ за тези представители на бизнеса, чиято дейност пряко води до повторна 

употреба на дадени продукти (например ремонт на обувки, дрехи, домакински уреди, мебели и 

др.) и оттам до предотвратяването на отпадъци, да бъдат сведени до минималните допустими 

нива. Целта е да се стимулират собствениците на занаятчийски работилници и ателиета за 

поправка да разширят своята дейност и да предоставят по-качествени услуги на гражданите. 

Индикатори за изпълнение на мерките 

Брой проведени информационни кампании, насочени към предотвратяване на 

образуването на отпадъци. 

Относно въвеждането на минимален размер на патентния данък на лица, чиято дейност 

пряко води до повторна употреба на дадени продукти, следва да се вземе предвид броя на лицата, 

които извършват такава дейност и гласуването на такава промяна от Общински съвет – Долни 

чифлик. 
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Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци 

Най - добрата политика е образуването на отпадъци да бъде предотвратено. За България и 

българските общини тази политика е в начален стадий и постигането на резултати ще изисква 

упорита работа и по-продължително време. Ето защо в краткосрочна перспектива управлението на 

отпадъците в Община Долни чифлик се подобрява, чрез дейности, свързани с повторно 

използване, рециклиране и оползотворяване на отпадъците. 

В съответствие с националните цели за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване 

на отпадъците, както и стремежът за изпълнение на общинските цели за рециклиране, 

оползотворяване и намаляване на депонираните отпадъци, доведоха до поставянето на: 

 

Стратегическа цел 2: „Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени 

отпадъци, което да намали риска за населението и околната среда от депонирането им" в 

Програмата за управление на отпадъците, за която са разработени мерки, тематично разделени в 

четири подпрограми: 

 Подпрограма за разделно събиране и изпълнение на целите за подготовка за повторна 

потреба и за рециклиране на битовите отпадъци най-малко от хартия и картон, метали, пластмаса 

и стъкло. 

 Подпрограма за разделно събиране и постигане на целите за биоразградимите битови 

отпадъци в т.ч. за биоотпадъците. 

 Подпрограма за изпълнение на изискванията и целите за рециклиране и оползотворяване 

на строителни отпадъци. 

 Подпрограма за предотвратяване и намаляване на риска от депонирани отпадъци. 

 

6.2. Подпрограма за разделно събиране и достигане на целите за подготовка за повторна 

употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и 

стъкло  

Увеличаването на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци води до 

минимизиране на количествата на рециклируемите отпадъци в общия поток на отпадъците.  

Формулирането на количествени цели за рециклиране и оползотворяване, засягащи 

определени приоритетни потоци отпадъци е практическа мярка за налагане на 

рециклирането/оползотворяването. Въвеждането на разделно събиране, при източника на 

генериране на отпадъци, ще доведе до увеличаване количествата на събираните фракции. 

Прилагането на схеми за разделно събиране от една страна ще бъде организирано на база на 

принципа „отговорност на производителите”, като задължение на производителите и вносителите 

на стоки, след крайната употреба, на които се образуват масово разпространени отпадъци, и 

плащащи продуктови такси на фирми по оползотворяване. От друга страна стои като задължение 

на общините да организират системи за разделно събиране на отпадъците.  

Приоритет ще има въвеждането на схеми за разделно събиране и рециклиране за следните 

групи отпадъци:  

 отпадъци от опаковки и други битови отпадъци, подходящи за рециклиране 

(отпадъци от хартии и картони, пластмаси, метали и др.);  

 неизползвани дрехи, текстил и обувки;  

 отпадъци от офиси, административни сгради и учреждения;  

 биоразградими отпадъци от домакинствата, заведенията за обществено 

хранене и от поддръжка на обществени зелени площи;  

 едрогабаритни отпадъци;  

 отпадъци от строителство и разрушаване на сгради;  

 негодни за употреба автомобилни гуми;  

 излезли от употреба моторни превозни средства;  

 масово разпространени опасни отпадъци, като отработени масла и 

отпадъчни нефтопродукти, негодни за употреба батерии и акумулатори, луминесцентни 

лампи и др.  
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Целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗУО, определени в НПУО 2014-2020 г. предвиждаха до 1 

януари 2020 г. най-малко 50 на сто от общото тегло на отпадъците от хартия и картон, метал, 

пластмаса и стъкло да бъде включено в подготовка за повторна употреба и рециклиране на 

отпадъчни материали. Целта се оказа амбициозна и малко общини спяха да я достигнат в рамките 

на програмния период. Новата европейска цел за пластмасовите отпадъци е минимум 50% от 

количеството на отпадъчните пластмасови опаковки да се рециклира до 2025 г.  

Общите количества на отпадъците от хартия, картон, метал, пластмаса и стъкло и 

съответните цели за рециклиране са изчислени поотделно за всеки регион за управление на 

отпадъците и общо за страната.  

Изпълнението на целите за рециклиране ще бъде осъществено чрез:  

 Количества, събрани от системите за разделно събиране с контейнери, 

поставени от организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки и общините;  

 Количества разделно събрани отпадъци от пунктове за вторични суровини и 

търговски обекти;  

 Отпадъци, отделени в инсталация за сепариране на смесени битови 

отпадъци.  

 

Въвеждане на система за разделно събиране и събрани от системите за разделно събиране с 

контейнери за един жител средно за година към 2027 г. е съобразено с новите европейски цели, 

заложени в Рамковата директива за отпадъците.  

Правните задължения за управлението на битовите отпадъци (отпадъци от домакинствата и 

др. под.), установени в Рамковата директива относно отпадъците, включват цел до 2020 г. 50% от 

битовите отпадъци да бъдат подготвяни за повторна употреба/рециклирани.  

Директивата е преразгледана (Директива (ЕС) 2018/851) и в нея са включени нови и по-

амбициозни цели за повторна употреба и рециклиране на отпадъците: 55 % до 2025 г., 60 % до 

2030 г. и 65 % до 2035 г. С преразгледаната директива се въвежда и система от доклади за ранно 

предупреждение с цел оценка на напредъка на държавите членки по тези цели три години преди 

съответните крайни срокове.  

Съобразно нормативната уредба всяка община може да достигне целта самостоятелно или 

заедно с други общини, в зависимост от решението на Общото събрание на съответното РСУО и 

наличната инфраструктура за третиране на отпадъците в общината и региона. Системите за 

разделно събиране и рециклиране на отпадъците от опаковки от хартия и картон, метали, 

пластмаса и стъкло, НУБА и ИУЕЕО, които се осъществяват и финансират основно от 

организациите по оползотворяване, чрез схемите за „разширена отговорност на производителя” се 

отчитат и допринасят в голяма степен за постигане от общините на целите за рециклиране на 

битовите отпадъци.  

Стратегическа цел: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени 

отпадъци  

Оперативна цел: Достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за 

рециклиране на битовите отпадъци  

Текущи индикатори:  
2025 г. - мин. 55% от общото тегло на отпадъците от хартия, картон, метал, 

пластмаса и стъкло са подготвени за повторна употреба и рециклиране.  

Целеви индикатори:  
2030 г. - мин. 60% от общото тегло на отпадъците от хартия, картон, метал, 

пластмаса и стъкло са подготвени за повторна употреба и рециклиране.  

 

6.3. Подпрограма за разделно събиране и постигане на целите и изискванията за битовите 

биоразградими отпадъци и за биоотпадъците 

„Биоразградими" са всички битови отпадъци, които имат способността да се разграждат 

анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и други.  
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„Биоотпадъците" са част от биоразградимите битови отпадъци и по-конкретно отпадъците 

от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, 

заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от 

предприятията на хранително - вкусовата промишленост. 

По-голямата част от битовите отпадъци от домакинствата и други организации са 

биоразградими отпадъци. Ето защо българското законодателство въведе конкретни количествени 

цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на битови биоотпадъци, както и цели 

за отклоняване на битови биоразградими отпадъци от депата. 

Разпоредбите на ЗУО изискват до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството 

депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите 

отпадъци, образувани в Република България през 1995 г. Амбициозни национални цели за 

оползотворяване на битовите биоотпадъци са поставени и в Наредбата за разделно събиране на 

биоотпадъците, приета през месец декември 2013 г. 

Наредбата задължава кметовете на общини във всеки от регионите за управление на 

отпадъци да постигат следните регионални цели за разделно събиране и оползотворяване на 

битови биоотпадъци: 

 до 31 декември 2020 г. - не по-малко от 35 на сто от количеството на битовите 

биоотпадъци образувани в региона през 1995 г.; 

 до 31 декември 2025 г. - не по-малко от 70 на сто от количеството на битовите 

биоотпадъци образувани в региона през 2014 г. 

Целите се изпълняват съвместно от всички общини в региона, в съответствие с решението, 

взето от Общото събрание на съответната РСУО. Целите се считат за изпълнени, при условие, че 

биоотпадъците са събрани разделно при източника на образуване, транспортирани и предадени за 

оползотворяване. Наредбата изисква кметовете на общини да осигурят цялото количество 

образувани биоотпадъци от поддържането на обществени площи, паркове и градини на 

територията на общината да се събират разделно и оползотворяват. 

Биоотпадъците, преработени чрез домашно компостиране, се считат от законодателството за 

предотвратени отпадъци и не се отчитат за изпълнение на целите за биоотпадъците. 

В съответствие с националните политики и изисквания, община Долни чифлик поставя  

следните цели, относно управлението на биоразградимите отпадъци и биоотпадъците до 2020г.: 

 Ежегодно до 2025 г. вкл., ограничаване на количеството депонирани 

биоразградими битови отпадъци от общото количество на същите отпадъци, образувани в 

общината през 1 г., а до края на 2025 г. ограничаване на количеството депонирани биоразградими 

битови отпадъци до 70 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в общината 

през 1995 г.  

 Разделно събиране и оползотворяване на битови биоотпадъци в следните 

количества: 

 до 31 декември 2020 г. - не по-малко от 50 на сто от количеството на битовите 

биоотпадъци образувани в общината през 2014 г. 

 до 31 декември 2025 - мин. 75% от количеството на битовите биоотпадъци 

образувани в региона през 2014 г. 

Към момента общината изпълнява целите за намаляване на депонираните биоразградими 

битови отпадъци, но трябва да се положат допълнителни усилия за изпълнение на целите за 

битовите биоотпадъци, тъй като все още няма изградена инсталация за оползотворяване на 

зелените отпадъци. За да се изпълняват целите за намаляване на биоразградимите битови 

отпадъци е необходимо в най-кратки срокове да бъдат взети мерки за изграждане на 

компостираща инсталация за зелените отпадъци към РСУО. 

Сравнително малко е количеството на генерираните хранителни отпадъци, както и малък е 

броят на обществените генератори на такива отпадъци - детски градини, учебни заведения, 

ресторанти и др., от които да се събират разделно. Необходимо е в общинската наредба за 

управление на отпадъците да бъдат включени специални разпоредби и изисквания за разделно 

събиране и оползотворяване на зелените биоотпадъци, които да влязат в сила след създаване на 

съответната система, включително и биоотпадъците от пазарите, които също подлежат на 

компостиране. 
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В подпрограмата за достигане на целите и изискванията за биоразградимите отпадъци са 

предвидени мерки, които условно могат да бъда класифицирани като инвестиционни мерки и 

„меки" мерки. 

 Инвестиционните мерки в програмата са свързани с ОПОС 2021-2027г., както и от 

други източници на финансиране. Новите инвестиции са свързани главно с: 

 Закупуване и предоставяне на домакинствата на компостери за домашно 

компостиране; 

 Закупуване на съдове за разделно събиране на биоотпадъци и транспортни средства 

за превоз на разделно събрани биоотпадъци. 

Наборът от „меки" мерки за постигане на набелязаните цели включва внедряване на 

информационна система за отчитане на домашното компостиране, като модул от бъдещата 

интегрирана информационна система. 

В настоящата подпрограма не са включени част от „меките" мерки, които имат пряка връзка с 

постигане на набелязаните цели на програмата, но са описани в други подпрограми, тъй като имат 

хоризонтален характер и допринасят за постигането на няколко цели и подцели на плана. Пряко 

отношение към постигане на набелязаната цел на настоящата програмата са мерките от другите 

програми на плана, свързани с: 

 осъществяване на информационните кампании за насърчаване на населението да събира 

разделно отпадъците и за активно предоставяне на информация за битовите отпадъци; 

 продължаване прилагането на икономически инструменти, които чрез стимули и санкции 

да доведат до постигане на набелязаните цели /отчисленията за депониране, редукция на ТБО за 

участващите в системите за разделно събиране/; 

 включването в общинската наредба на специални разпоредби и изисквания за разделно 

събиране и оползотворяване на биоотпадъците; 

 периодично извършване от общината на проучвания за морфологичния състав на битовите 

отпадъци; 

 определяне на ТБО, възможно най-пряко свързано с количествата изхвърлени отпадъци; 

 обучение и подобряване административния капацитет за инспекции по управление на 

отпадъците на общинско ниво; 

 мерките за разработване и внедряване в общината на електронна информационна система 

за отчитане изпълнението на целите за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци; 

 мерките, свързани с подобряване на оползотворяването и на рециклирането на битовите 

отпадъци от хартия и картон, включително и опаковки от същия материал, тъй като те са 

едновременно и биоразградими отпадъци. 

Реализацията на мерките от настоящата подпрограма гарантира поетапното намаляване на 

количествата депонирани биоразградими отпадъци и за насърчаване на разделното събиране на 

биоотпадъците с цел компостиране и анаеробно разграждане, както и за третиране на 

биоотпадъците по начин, който осигурява висока степен на защита на околната среда. 

Осъществяването на програмата има значителен принос за изпълнение и на целите за намаляване 

на парниковите газове в съответствие с Третия национален план по изменение на климата до 2020 

г., тъй като изпълнението на мерките за биоразградимите отпадъци са едновременно и мерки за 

намаляване и предотвратяване на емисиите на метан от депата за битови отпадъци. 

 

6.4. Подпрограма за изпълнение на изискванията и целите за рециклиране и 

оползотворяване на отпадъци от строителство и разрушаване на сгради 

 Строителните Отпадъци и отпадъци от разрушаването на сгради се характеризират с висок 

потенциал за рециклиране и повторна употреба, като някои от техните компоненти имот висока 

ресурсна стойност. Това е основен подход в устойчивото управление на отпадъците, наложен от 

активната политика на ЕС в това направление. Според РДО до 2030 г. подготовката за повторна 

употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали от неопасни отпадъци от 

строителство и разрушаване, следва да се увеличи най-малко до 90% от общото им тегло, като се 

изключват незамърсени почви, земни и скални маси от изкопи в естествено състояние. 

 до 1 януари 2020 г. - най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците. 

 до 1 януари 2030 г. - най-малко 90 на сто от общото тегло на отпадъците 
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 Важна предпоставка за постигане на целите са част от действията, предприети за постигане 

на тези цели до момента, а именно: 

одобрените нормативни разпоредби в ЗУО и в Наредбата за управление на строителните отпадъци 

и за влагане на рециклирани строителни материали от 2017 г.-. в  тях са разграничени ясно 

отговорностите на общинските, регионалните и централните институции. 

Община Долни чифлик, както и другите общини в страната имат следните отговорности, 

произтичащи от ЗУО и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали: 

 Организиране на събирането, включително разделното, оползотворяването и 

обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от 

домакинствата; 

 Когато общината е възложител на строителни дейности или на дейности по разрушаване на 

сгради, включително принудително премахване на строежи е длъжна: 

- Да разработи План за управление на строителните отпадъци, като задължителна част от 

строителната документация за инвестиционния проект за издаване на разрешение за строеж; 

- Да изпълни реално Плана за управление на строителните отпадъци; 

- Да влага в строежите определен процент материали от рециклирани строителни отпадъци или 

материално оползотворяване в обратни насипи; 

- Да осигури селективното разделяне и материално оползотворяване на определени видове 

отпадъци в минимални количества. 

Изискването за разработване на План за управление на строителните отпадъци не се 

прилага за: 

- разрушаване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП) под 100 кв. м; 

- реконструкция, основен ремонт и/или промяна предназначението на строежи с РЗП, по-

малка от 500 кв.м; 

- строеж на сгради с РЗП, по-малка от 300 кв.м; 

- разрушаване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи, когато 

тяхното премахване е наредено по спешност от компетентен орган. 

Планът за управление на строителните отпадъци се включва в обхвата на инвестиционните 

проекти по Глава 8 от ЗУТ, а за обектите за които не се изисква одобрен инвестиционен проект по 

ЗУТ, се изготвя като самостоятелен план. Изпълнението на плана за управление на отпадъците се 

установява: 

за строежите, за които се упражнява строителен надзор - с окончателния доклад по чл.168 от 

ЗУТ на лицето, упражняващо строителния надзор, в който се описва изпълнението на целите за 

оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци и целите за влагане на рециклирани 

строителни материали при изпълнение на проекта; 

за строежите, за които не се упражнява строителен надзор - с отчет до кмета на общината по 

образец съгласно Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали. 

Докладите и отчетите се представят на органа, одобрил инвестиционния проект или плана за 

управление на строителните отпадъци, както и на РИОСВ. При строителство, разрушаване на 

законни строежи и при доброволно премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване 

или застрашаващи сигурността строежи, възложителят на строителните дейности носи 

отговорност за изпълнение на целите, свързани с оползотворяване на материали от  строителни 

отпадъци. 

В законодателството е регламентирано, че разходите за управление на отпадъците от  

строителство и разрушаване, следва да се поемат от притежателите на отпадъците. В тази връзка 

доставянето на отпадъците до съоръженията за третиране и заплащането на цената за приемането 

им е задължение на съответния притежател. В условията на общината е възможно приемането на 

отпадъци да става срещу заплащане на услуги по разполагане на контейнери на мястото на 

образуването и извозването им до площадки за временно съхранение или директно до съоръжения. 

Размерът на заплащането ще зависи от транспортните разстояния и ще бъде по-висок за малките 

населени места. Следователно необходимо е да бъдат предприети мерки за предотвратяване 

възникването на нерегламентирани сметища. Препоръчва се тези мерки да са насочени към 

предотвратяване на тези практики във възможно най-ранен етап, например чрез изискване на 
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договор за предаване на отпадъци преди издаване на разрешението за строеж или със плана за 

управление на отпадъците при разрушаване на сгради. 

В подпрограмата за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни 

отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради са предвидени мерки, които условно могат да 

бъдат разграничени като инвестиционни мерки. 

В настоящата подпрограма не са включени част от мерките, които имат пряка връзка с постигане 

на оперативната цел на подпрограмата, но са тематично отнесени в други подпрограми в рамките 

на Програмата за управление на отпадъците, тъй ката имат хоризонтален характер и допринасят за 

постигането на няколко стратегически и оперативни цели. Пряко отношение към постигане на 

набелязаните цели на настоящата подпрограма са мерките от други подпрограми, свързани с: 

- осъществяване на информационни кампании и предоставяне на информация за отпадъците, 

в т.ч. за изискванията и възможностите за предаване на строителни отпадъци; 

- внедряване в общината на електронна информационна система за отпадъците, в т.ч. и 

модул за строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради; 

- събиране на информация и съставяне на отчети за изпълнение на целите за строителни 

отпадъци и представянето им пред компетентните органи; 

- обучение за подобряване на капацитета на общинската администрация за целите на 

изпълнение на изискванията за строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради. 

 

програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на мро 

Съгласно ЗУО "Масово разпространени отпадъци" са отпадъци, които се образуват след 

употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите 

характеристики изискват специално управление. Съгласно националното законодателство са 

поставени годишни количествени цели за рециклиране и оползотворяване на шест групи масово 

разпространени отпадъци.  

Отпадъци от опаковки  

ИУМПС  

ИУЕЕО  

Отпадъчни масла и нефтопродукти  

Отпадъци от гуми  

Отпадъци от батерии и акумулатори  

 

Целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки, ИУМПС, ИУЕЕО и от 

батерии и акумулатори са заложени на общоевропейско ниво, а в България са поставени и се 

изпълняват национални количествени цели и за отпадъци от гуми и за отпадъчни масла и 

нефтопродукти. Целите за оползотворяване и рециклиране на шестте групи МРО на територията 

на цялата страна се изпълняват успешно чрез въведените схеми за разширена отговорност на 

производителя. Поставени са изисквания за ясно определяне на ролите на отделните 

заинтересовани страни, ефективността на разходите, определянето на вноските, които 

производителите заплащат, изисквания за прозрачност, както и системи за отчитане и ефективен 

контрол на дейността на схемите. Програмата за достигане на целите за рециклиране и 

оползотворяване на МРО включва основно „меки” мерки, които имат административно-

регулаторен и информационно-образователен характер. Предвидени са мерки за повишаване на 

административния капацитет.  

В Плана за действие към настоящата програма не са включени специфични мерки и 

дейности за подобряване на системите и достигане на целите относно рециклиране и 

оползотворяване на отпадъците от опаковки, тъй като те са включени в Плана за действие към 

Подпрограмата за управление на опаковките и отпадъците от опаковки. 

 

подпрограма за управление на опаковките и отпадъците от опаковки 

За разлика от останалите МРО, в управлението на отпадъците от опаковки общините имат 

значително по-активно участие и задължения като една от основните заинтересовани страни, 

което изисква много по-добра координация между всички участници в процеса на управление на 

отпадъците от опаковки. В случай че нямат сключен договор с организация за оползотворяване на 
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отпадъци от опаковки, общините са длъжни да разработват и изпълняват сами програми за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки и да предоставят ежегодно информация на МОСВ в 

тази връзка.  

Всички МРО, с изключение на отпадъците от опаковки, се образуват в резултат на 

употребата на самия продукт, пуснат на пазара, който след употребата се превръща в отпадък. 

Отпадъците от опаковки са резултатът от употребата на продукти, които са опаковани и именно 

опаковките, а не самите продукти са предмет на изискванията за рециклиране и оползотворяване. 

В допълнение при опаковките става въпрос за изключително широк диапазон от опаковани 

продукти – десетки хиляди вида, от които се генерират отпадъците от опаковки, което 

допълнително усложнява организирането на системите за разделното им събиране.  

Количествените цели, които страната ни си поставя по отношение на рециклирането и 

оползотворяването на отпадъците от опаковки през следващите години, са посочени в Програмата 

за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО. В допълнение към тези цели 

наскоро приетото европейско законодателство от пакета „Кръгова икономика“ поставя по-

специални изисквания към едни от най-широко разпространените пластмасови опаковки, а именно 

пластмасовите бутилки за напитки за еднократна употреба. По-конкретно се поставя изискването 

всяка държава членка да гарантира, че:  

от 2025 г. някои бутилки за напитки трябва да съдържат най-малко 25% рециклирана 

пластмаса, а от 2030 г. - най-малко 30%.  

държавите-членки да осигурят разделното събиране с цел рециклиране на пластмасови 

бутилки за еднократна употреба до 3 литра на ниво най-малко 77% до 2025 г. и до 2029 г. - 90%.  

 

Като се вземат предвид тенденциите в страната по отношение на опаковките и отпадъците 

от опаковки, европейските политики относно кръговата икономика и ефективното използване на 

ресурсите, както и новоприетото европейско законодателство в разглежданата област е 

целесъобразно достиженията на създадената система за разделно събиране на отпадъците от 

опаковки, не само да се запазят, но и да се надграждат и развиват в следващите години. В тази 

връзка, е необходимо община Долни чифлик да предприеме действия по разширяване на вече 

съществуващата система за разделно събиране на отпадъците от опаковки с цел увеличаване на 

количествата на разделно събраните и предадени за рециклиране отпадъци. Община Долни 

чифлик следва да фокусира вниманието си върху прилагащите и контролните механизми за 

спазване на изискванията от търговски обекти, производствени, стопански и административни 

сгради да събират разделно отпадъците си от опаковки и да ги предават на оторизирани за целта 

лица за последващо рециклиране и оползотворяване. Това ще доведе не само до екологични ползи 

(нараснали количества разделно събрани отпадъци от опаковки), но и до намаляване на разходите 

на общината за третиране на битовите отпадъци. 

 

6.5. Подпрограма за предотвратяване и намаляване на количествата и  риска от 

депонираните битови отпадъци  

Депонирането на отпадъците стои на най - ниското ниво в йерархията на управлението на 

отпадъците, въведена с европейското и националното законодателство. 

Основна част от усилията на национално и местно ниво за подобряване, управлението на 

отпадъците са насочени към управление и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци, 

което може да се постигне чрез няколко групи мерки:  

 ползване на депа, отговарящи на екологичните нормативни изисквания, които 

минимизират рисковете за околната среда;  

 чрез намаляване на количествата депонирани отпадъци посредством увеличава дела на 

рециклираните и оползотворени отпадъци;  

 закриване и рекултивация на старите депа за отпадъци с преустановена експлоатация;  

 последващи следексплоатационни грижи и мониторинг на закритите депа;  

 предотвратяване на депонирането доколкото е възможно на опасни битови отпадъци чрез 

разделното им събиране и предаване за обезвреждане.  
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Предотвратяването и намаляването на риска от депонираните отпадъци може да се постигне 

чрез мерки, целящи ползване на депа, отговарящи на нормативните изисквания, чрез 

предотвратяване на отпадъците, чрез увеличаване на количествата, рециклирани и оползотворени 

отпадъци, както и чрез закриване на старите депа за отпадъци и депониране на остатъчни 

отпадъци (във възможно най-малки количества), на депа, които отговарят на всички екологични 

изисквания, както и рекултивация и последващи грижи и мониторинг на закритите депа и 

оползотворяване на сметищния газ от тях. 

 

Част от мерките, свързани с подобряване на йерархията на управление на битовите отпадъци 

(рециклиране и оползотворяване на биоразградимите и рециклируемите от хартия, метал, 

пластмаса и стъкло и др.), както и на строителните отпадъци и утайките от ПСОВ, имат 

едновременно принос и за намаляването на депонираните отпадъци, но са включени систематично 

в предходните подпрограми. 

Предвидените мерки са както инвестиционни, така и "меки" мерки. Инвестиционните мерки 

са насочени основно към рекултивация на общинското депо за битови отпадъци и др. „Меките” 

мерки са насочени към реализация на публични, бизнес и научни проекти за 

разработване/внедряване на различни иновативни методи за намаляване на количествата и на 

риска от депонираните битови отпадъци.  

Инвестиционни мерки, включени в настоящата подпрограма са свързани с намаляване на 

риска за околната среда от депонираните отпадъци, като обхващат:  

Биологична рекултивация на общинско депо за битови отпадъци.  

Мониторинг и следексплоатационни грижи за закритото общинско депо за битови 

отпадъци.  

 

Следексплоатационните грижи включват дейностите по поддръжка на площадката на депото 

след неговото закриване, осъществяване на контрол и наблюдение на параметрите на околната 

среда (мониторинг) и отстраняване на евентуални отрицателни последици от въздействието на 

депото върху околната среда и човешкото здраве за определения от компетентните органи 

следексплоатационен период.  

Част от мерките от предходните подпрограми, свързани с подобряване на йерархията на 

управление на битовите отпадъци на община Долни чифлик - предотвратяване на отпадъците, 

увеличаване на рециклираните и оползотворени биоразградими отпадъци и рециклируеми 

отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло и др., както и на строителните отпадъци, 

имат едновременно принос и за намаляването на депонираните отпадъци. Тези мерки не са 

отразени в настоящата подпрограма, тъй като са включени систематично в предходните 

подпрограми, но допринасят за постигане на целите за намаляване на количествата депонирани 

отпадъци и подобряване на йерархията на управлението им. 

 

6.6. Подпрограма за подобряване на управлението на утайките от ПСОВ  

Утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води представляват преди 

всичко органична фракция, която се получава в резултат на пречистването на отпадъчните води 

след утаяването на остатъчните вещества. Те се образуват при отделянето на тези органични 

вещества по време на различните етапи от процеса на пречистване на отпадъчните води. Утайките 

съдържат не само ценни за земеделието компоненти (сред които органични вещества, азот, 

фосфор, калий и в по-малка степен, калций, сяра и магнезий), но и замърсители, които обикновено 

включват тежки метали, органични замърсители и патогенни организми. Качеството на утайките 

се определя най-вече от източника на образуването им, т.е от първоначалната концентрация на 

замърсители в пречистената вода, както и от техническите характеристики на извършените 

процеси, свързани с третирането на отпадъчни води и утайки. 

В съответствие с европейското законодателство, утайките от ГПСОВ представляват 

неопасни отпадъци, които при подходящо управление не представляват опасност за околната 

среда и човешкото здраве. След правилното и екологосъобразно третиране, те могат да бъдат от 
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полза за околната среда. Съществуват редица възможности за оползотворяване и обезвреждане на 

утайките от ГПСОВ. Някои от тях са дългогодишни добри практики, например оползотворяването 

им като почвен подобрител върху земеделски земи и при рекултивация на нарушени терени. 

Директивата относно утайките от пречистване на отпадъчни води изисква утайките да бъдат 

третирани преди тяхната употреба в земеделието. Тя също така уточнява, че под „третирана 

утайка” се разбира утайка, която е преминала през биологично и химично третиране, дълготрайно 

съхранение или всякакъв друг процес, който значително е намалил способността за ферментация и 

възможността за възникване на опасности за здравето, произтичащи от употребата на утайки. 

Друг по-съвременен подход за оползотворяване на утайките е използването им като гориво за 

производство на енергия. В случай, че утайките не могат да бъдат оползотворени, съществуват и 

възможности за тяхното обезвреждане чрез депониране. 

6.7. Подпрограма за информационно осигуряване на общинската администрация и 

подобряване на административния капацитет  

За ефективното управление на отпадъците от ключово значение е наличието на 

административен капацитет в общината за изпълнение на функциите, произтичащи от 

нормативната уредба и поставените общински цели във връзка с общинската политика за 

управление на отпадъците. Новите и все по-растящи изисквания на националното законодателство 

за отпадъците налагат непрекъснато развитие и повишаване на административния капацитет на 

общините, което да гарантира, че те разполагат с ключови служители за компетентно управление 

на отпадъците на територията си. Ключовите характеристики на административния капацитет, 

определят и оперативните цели на настоящата подпрограма, около които са обединени 

включените в подпрограмата мерки, както следва: 

Мерки за нормативна и програмна осигуреност на дейностите по управление на 

отпадъците 

За изпълнение на тази мярка е предвидено непрекъснато следене и развитието на 

националната правна рамка в сектор отпадъци, с цел навременно отразяване на нормативните 

промени в местната нормативна уредба, както и промени в нормативните документи на общината, 

съобразно местните условия и възникващи потребности. 

Разработването на ясни вътрешни правила за наблюдение, отчет и оценка на изпълнението на 

Програмата също е от основно значение за проследяване на напредъка в изпълнението и 

предприемане на коригиращи действия в случай на възникнали проблеми. 

Постоянно повишаване на квалификацията на служителите 

За запазване и повишаване на квалификацията на служителите, които имат отговорности по 

управление на отпадъците, са предвидени редица обучителни дейности. 

Подобряване на информационното осигуряване на дейностите за управление на 

отпадъците 

Основните мерки са насочени към подобряване на информационната база за управление на 

отпадъците. Необходимо е всички дейности и процеси в областта на отпадъците да бъдат 

информационно обезпечени, чрез изграждане на единна информационна система, която да 

осигурява възможност за събиране, съхранение и обработка на данните в интегриран вид. 

Единната информационна система за отпадъците ще гарантира изготвянето на качествени анализи 

и отчети и проследяване на напредъка по заложените в Програмата за управление на отпадъците 

на Община Долни чифлик цели до 2028г. 

В съответствие с развитието на националното законодателство в сектор отпадъци и с 

националните политики за непрекъснато повишаване на квалификацията и за учене през целия 

живот, в подпрограмата са предвидени дейности за развитие на компетентността, знанията и 

уменията на служителите от администрацията с функции свързани с отпадъците и за тяхното 

ресурсно обезпечаване. 

Включените в подпрограмата мерки имат хоризонтален характер и тяхното изпълнение ще 

подпомогне постигането на всички стратегически цели на Програмата за управление на 

отпадъците на Община Долни чифлик 2021-2028 г. 
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6.8. Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и информиране на 

обществеността по въпросите на управление на отпадъците 

Информирането и участието на обществеността е основен компонент на всяка Програма за 

управление на отпадъците. Отпадъците са резултат от човешката дейност и без участието на 

населението, основен генератор на битови отпадъци, дори и най – добре разработената  програма 

не може да постигне своите цели. От изключителна важност е населението и бизнесът да бъде 

запознато с йерархията при управление на отпадъците, да са запознати с приоритетноста в реда на 

справянето с отпадъците, както и за отговорностите на всеки, който образува или допринася за 

образуването на отпадъци, включително и отговорността да покрива пълните разходи за своите 

действия. Включените в подпрограмата мерки целят повишаване на информираността и 

мотивацията на различните социални групи и на бизнес организациите, което е от критична 

важност за подобряване на резултатите при управлението на отпадъците, като се залага на 

разширяване на обхвата на информационните дейности за обществеността и бизнеса, дейности, 

които традиционно се подценяват. 

Важна предпоставка за постигане на заложената цел са и част от предприетите до момента 

от общината мерки, като участие в провежданите ежегодни национални кампании за почистване 

от отпадъци чрез доброволци, ежегодния конкурс за общини „За чиста околна среда", 

информационни кампании на организациите по оползотворяване. 

Предлаганата подпрограма от мерки има за цел да подпомогне взаимната връзка между 

отделните дейности, така че да се извлече максимален ефект и подобряване на общата 

ефективност от тях. Затова, част от мерките са насочени към осигуряване на устойчивост и 

допълняемост не само на общинско ниво, но и на национално. 

Освен мерките насочени пряко в двете основни направления - информиране и включване 

на обществеността при вземане на управленски решения в областта на управление на отпадъците, 

в подпрограма са включени и мерки, които имат по-конкретна насоченост и произтичат от 

откритите празноти в управлението на отпадъците и тяхното преодоляване, чрез провеждането на 

тематични информационни и доброволчески кампании и др. Подпрограмата за подобряване 

информираността и участието на населението и бизнеса относно дейностите по управление на 

отпадъците има изключително значение за общото подобряване на управлението на отпадъците и 

на практика подпомага всички останали подпрограми от Програмата за управление на отпадъците. 

Същевременно други мерки, включени в други подпрограми от Програмата за управление на 

отпадъците също допринасят за постигането на целта за превръщане на обществеността в ключов 

фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците. Мерки в подпрограмата за 

„Подобряване информираността и участието на населението и бизнеса относно дейностите по 

управление на отпадъците": публикуване на интернет страницата на общината на информация за 

местоположението, вида и условията за предаване на разделно събрани отпадъци от 

домакинствата и юридическите лица, публикуване и разпространение на актуална информация и 

провеждане на разяснителни кампании за задължения на гражданите и бизнеса и за действията, 

които трябва да предприемат при управление на генерираните от тях отпадъци и др. Специално 

внимание се обръща на работата с децата в детските градини и училищата на територията на 

общината за създаване на нагласи и правилно отношение към отпадъците. 

 

7. КООРДИНАЦИЯ С ДРУГИ ОБЩИНСКИ, РЕГИОНАЛНИ И НАЦИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ 

И ПРОГРАМИ  

Общинската Програма за управление на отпадъците на община Долни чифлик 2021-2028 г. 

не е изолиран документ. Нейното разработване е координирано както с национални, така и с 

общински програмни документи, като разбира се са отразени спецификите, приоритетите и 

потребностите на общината в сферата на управление на отпадъците. 

Координация с програмни документи на национално ниво 

Национален план за управление на отпадъците 2021-2028 г. 

Националният план за управление на отпадъците (НПУО) има ключова роля за постигане на 

ефективно използване на ресурсите и устойчиво управление на отпадъците, тъй като анализите на 

съществуващата ситуация показват, че в България съществува значителен потенциал за 

подобряване на предотвратяването и управлението на отпадъците, по-добро използване на 
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ресурсите, като същевременно бъдат намалени вредните въздействия на отпадъците върху 

околната среда. 

Национална програма за развитие: България 2030 г. приета с протокол на Министерски 

съвет №67.25 от 02.12.2020 г. 

Националната програма за развитие на БЪЛГАРИЯ 2030 (детайлизирана стратегия) е рамков 

стратегически документ от най-висок порядък в йерархията на националните програмни 

документи, детерминиращ визията и общите цели на политиките за развитие във всеки сектор на 

държавното управление, включително техните териториални измерения. 

Координация с програмни документи на община Долни чифлик 

Програмата за управление на отпадъците на община Долни чифлик 2021-2028 г. е елемент от 

цялостната система за планиране на развитието на общината. Целите и мерките в настоящата 

Програма са синхронизирани и съобразени с ключови общински програмни документи. 

- План за интегрирано развитие на община Долни чифлик. Общинският план за 

развитие определя рамката за развитие в посочения програмен период, като интегрира  

икономическите, екологичните, социалните и инфраструктурните аспекти на желания за устойчив 

и балансиран растеж на територията на общината като дефинира стратегически и специфични 

цели, приоритети и мерки. 

-  Програма за опазване на околната среда на община Долни чифлик за 2019-2023 г. 

Програмата за управление на отпадъците на община Долни чифлик 2021-2028 г. е елемент от 

една цялостна система за планиране, поради което в този раздел e представена връзката между 

настоящата програма и други национални, регионални и общински програмни и стратегически 

документи. От своя страна изпълнението на Програмата за управление на отпадъците ще 

допринесе в по-малка или по-голяма степен за постигането на целите на редица европейски, 

национални, регионални и местни планови документи: 

 

1. „Нова стратегическа програма на ЕС за периода 2019—2024 г.“ 

На заседанието си в Брюксел на 20 юни 2019 г. Европейският съвет постигна съгласие по 

програма на ЕС за следващите пет години. В документа „Нова стратегическа програма за периода 

2019—2024 г.“ се определят приоритетните области, които ще направляват работата на 

Европейския съвет и ще дават насоки за работните програми 

на други институции на ЕС. 

Четири са основните приоритети на стратегическата програма: 

• защита на гражданите и свободите 

• развиване на силна и жизнеспособна икономическа база 

• изграждане на неутрална по отношение на климата, екологична, справедлива и 

социална Европа 

• защита на европейските интереси и ценности в световен план. 

Стратегическата програма очертава и пътищата за постигане на тези цели. 

 

2. Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие 

2030  

Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие на 

Република България задава рамка за действия за адаптиране към изменението на климата (АИК) и 

приоритетни направления до 2030 г., като идентифицира и потвърждава необходимостта от 

действия за АИК както за цялата икономиката, така и на секторно ниво. Включените сектори са: 

„Селско стопанство“, „Биологично разнообразие и екосистеми“, „Енергетика“, „Гори“, „Човешко 

здраве“, „Транспорт“, „Туризъм“, „Градска среда“ и „Води“. Управлението на риска от бедствия се 

разглежда като междусекторна тема. 

 

3. Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха, България 2020-2030 г. 

Спазване на законодателството на ЕС и участие и допринасяне за реализирането на 

законодателните ангажименти и инициативи на ЕС като пакета от мерки за създаване на Кръгова 

икономика до 2030 г.: 
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- Минимум 55% от общинските отпадъци да се рециклират до 2025 г., над 60% до 2030 г. и над 

65 % до 2035 г. 

- Над 50% от отпадъчните пластмасови опаковки да се рециклират до 2025 г. 

- Опасните отпадъци от домакинствата да се събират отделно до 2022 г., биологичните 

отпадъци до 2023 г. и текстилът до 2025 г. 

- До 2035 г. количеството депозирани общински отпадъци трябва да се намали до 10% или по-

малко от общото количество генерирани общински отпадъци. 

 

4. Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018-2024 г.). 

 

5. Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. 

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) е основният документ, който 

определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво 

развитие на районите на страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните и 

междурегионалните различия/неравенства в контекста на общоевропейската политика за 

сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. 

В рамките на стратегическия приоритет на документа: „Развитие на инфраструктурата за 

опазване на околната среда” е определена специфична цел за „ефективно използване на ресурсите 

в регионите чрез оптимизиране събирането на отпадъци и внедряване на съвременни технологии 

за разделно събиране, компостиране на биоразградимите отпадъци, рециклиране и екологично 

обезвреждане в изпълнение на Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа в 

периода до 2020 г. ”. 

 

6. Национален план за управление на отпадъците 2021-2028 г. 

Националният план за управление на отпадъците (НПУО) има ключова роля за постигане на 

ефективно използване на ресурсите и устойчиво управление на отпадъците, тъй като анализите на 

съществуващата ситуация показват, че в България съществува значителен потенциал за 

подобряване на предотвратяването и управлението на отпадъците, по-добро използване на 

ресурсите, разкриване на нови пазари и създаване на нови работни места, като същевременно 

бъдат намалени вредните въздействия на отпадъците върху околната среда. 

 

7. Стратегията и плана за действие за преход към кръговата икономика на Република 

България за периода 2021 -2028 г. 

 

8. Национална програма за предотвратяване на образуването на отпадъци (НППОО) 

Националната програма за предотвратяване на образуването на отпадъци (НППОО) е в 

съответствие с изискванията на РДО и на чл.50 от ЗУО и е неразделна част от НПУО. Тя определя 

мерки за прилагане на най-високото ниво в йерархията на управление на отпадъците. 

 

9. Стратегия на ЕО относно бъдещото управление на битовите отпадъци; 

 

10. Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа; 

 

11. Зелена книга за Европейска стратегия за пластмасовите отпадъци в околната среда; 

 

12. Интегриран план в областта на енергетиката и климата в Република България 2021-

2030 г.; 

 

13. Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северозападен район 2021-2027 

г.; 

 

14. Програма за опазване на околната среда на община Долни чифлик за 2021-2028 г.; 

 

8. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНАТА 2021-2028 г  
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8.1. Наблюдение на изпълнението на програмата за управление на отпадъците 

Наблюдението и оценката на изпълнението на Програмата за управление на отпадъците на 

Община Долни чифлик е от ключово значение, с оглед проследяване на напредъка по постигане на 

поставените цели, срокове и ресурси и навременно предприемане на действия за преодоляване на 

възникващи проблеми при реализацията на мерките, а при необходимост ‐ предприемане на 

действия за актуализация на Програмата. 

Мониторингът представлява процес на текущо наблюдение чрез събиране на информация, 

свързана с изпълнението на мерките от Програмата, и анализиране и оценка на степента на 

изпълнение на целите, както и на проблемите при изпълнението и причините за тях. От 

съществено значение е да се гарантира, че информацията се събира по един организиран и 

планиран начин и през редовни интервали.  

Дейностите по прилагане изпълнението на общински планове и стратегии в областта на 

околната среда и управлението на отпадъците се извършват от еколога на общината. В областта на 

екологията се разработват планове, програми и др., в които пряко участие взема Дирекция 

„Устройство на територията ”. 

 

8.2. Контрол и отчитане на изпълнението на програмата за управление на отпадъците 

Орган за контрол по изпълнение на програмата за управление на отпадъците ще се 

осъществява от общински съвет. Кметът на общината ще представя отчет за изпълнението на 

програмата пред Общински съвет – Долни чифлик в срок до 31 март. На текущата година за 

предходната календарна година, като копие от отчета се изпраща на РИОСВ. 

Целта на отчета за изпълнение на програмата през предходната календарна година е да се 

проследи напредъкът при изпълнението и да се идентифицират необходимите промени или 

адаптиране на програмата за текущата година. 

8.3. Процедура по актуализация на програмата 

Програмата за управление на отпадъците ще бъде актуализирана в случай на промени в 

законодателството, които налагат съществени промени в заложените стратегически и оперативни 

цели и в планираните мерки за тяхното постигане. Процедурата на актуализация ще включва 

изготвяне на актуализиран вариант на Програмата за управление на отпадъците, прилагане на 

законодателството за екологична оценка на планове и програми, внасяне на актуализираната 

програма за одобрение и приемане от Общински съвет. 
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Табл.  2.4.2.2. Средногодишни стойности на р. Камчия при местността „Пода”   
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Табл. 2.4.2.5.Пунктове за мониторинг на крайбрежни ВТ, попадащи на територията на 

община Долни чифлик 

Табл.2.4.2.6. Състоянието на повърхностните водни тела в община Долни чифлик, съгласно 
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повърхностни ВТ (реки и езера) на територията на община Долни чифлик  
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Табл. 2.4.2.11. Състояние и екологичен потенциал на СМВТ по ПУРБ (2016-2021г.) и през 

2020г.  

Табл. 2.4.2.12. Състояние на крайбрежните водни тела по биологични и физикохимични 

елементи за качество и крайна оценка на екологичното състояние през 2019 г.  

Табл. № . 2.4.2.13. Общата характеристика на язовирите в общината  

Табл. 2.4.2.14. Разрешения за ползване на води от повърхностни източници  

Табл. 2.4.2.15. Регистрирани ползватели на територията на общината на повърхностни 
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Табл. 2.4.2.16. Цели за опазване на подземните водни тела 
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Табл. 2.4.5.2. Усреднен морфологичен състав на ТБО на Община Долни чифлик 

Табл. 2.4.5.3. СПРАВКА ЗА КОЛИЧЕСТВАТА РСО ОТ КОНТЕЙНЕРИТЕ, НА 
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Фиг. № 2.8. BG0000141 Река Камчия  

         Фиг. 2.9. Подземни водни тела в обхвата на община Долни чифлик 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 - СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СЪОТВЕТНИТЕ 

ПОДПРОГРАМИ; 
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Приложение № 2 - ПЛАНОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДПРОГРАМИТЕ; 

Приложение № 3 - ДОГОВОРИ  ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1. 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СЪОТВЕТНИТЕ ПОДПРОГРАМИ 

ЦЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПОДПРОГРАМИ 

Цел 1:  Намаляване на вредното 

въздействие на отпадъците, чрез 

предотвратяване образуването им и 

насърчаване на повторното им използване 

Подпрограма за предотвратяване 
образуването на отпадъци 
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Стратегическа цел: 2 Увеличаване на 

количествата рециклирани и оползотворени 

отпадъци, което да намали риска за 

населението и околната среда от 

депонирането им 

- Подпрограма за разделно събиране и изпълнение 

на целите за подготовка за повторна употреба и за 

Рециклиране на битовите отпадъци най - малко от 

хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло  

- Подпрограма за разделно събиране и постигане 

на целите и изискванията за битовите биоразградими 

отпадъци и за биоотпадъците 

- Подпрограма за изпълнение на изискванията и 

целите за рециклиране и оползотворяване на 

отпадъци от строителство и разрушаване 
- Подпрограма за предотвратяване и намаляване на 

риска от депонирани отпадъци 
- Подпрограма за управлението на утайките от 

ПСОВ Стратегическа цел: 3 Управление на 
отпадъците, което гарантира чиста и 
безопасна околна среда 

Подпрограма за информационно осигуряване на 

общинската администрация и подобряване на 

административния капацитет 
Стратегическа цел: 4 Превръщане на 

обществеността в ключов фактор за 

прилагане йерархията на управление на 

отпадъците 

Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании 

и информиране на обществеността по 

въпросите на управление на отпадъците  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2. 

ПЛАНОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДПРОГРАМИТЕ 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ - №1 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ към Подпрограмата за предотвратяване образуването на отпадъци 

Стратегич

еска 

цел: 1 

Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез предотвратяване 

образуването им и насърчаване на повторното им използване 

Оператив През 2028 г. ръстът на нормата на натрупване на битовите отпадъци да е по-
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на цел: нисък от ръста на минималната работна заплата, спрямо 2020 г. 

Мярка Дейност

и 

Бюд

жет 

лева 

източн

ик на 

финанс

иране 

Сро

к 

Очаква

н 

резулта

т 

Индикатори за 

изпълнение 

Отговорни 

институции 

Текущи Целеви Воде

ща 

Партнь

ор 

Използване 

на мерки за 

планиране 

и други 

икономиче

ски мерки 

за 

насърчаван

е на 

ефикасното 

използване 

на 

ресурсите 

чрез 

предотврат

яването на 

отпадъци 

Извършван

е на 

мониторин

г на 

изпълнени

е на 

мерките за 

ПОО 

заложени в 

програмата 

- - 2021-

2028 

Намалява
не на 
вредното 
въздейств
ие на 
отпадъцит
е 

Ежегодно 
брой 
изпълнен
и/в 
процес на 
изпълнен
ие 
мерки 

Всички 
мерки, 
включени 
в 
ППОО са 
изпълнен
и до 
края на 
2028 г. 

Екол
ог на 
Общ
ина 
Долн
и 
чифл
ик 

Общест
веност и 
други 
заинтер
есовани 
страни 

Предостав

яне на 

съдове за 

домашно 

компостир

ане на 

домакинст

вата 

 ОПОС 
2021-
2028; 
Общинс
ки 
бюджет 

2022-
2028 Предотвр

атени 

биоотпад

ъци чрез 

компости

ране на 

място 

Ежегодно  
брой 
домакинс
тва, 
прилагащ
и 
домашно 
компости
ране 

Брой 
домаки-
нства 
прилагащ
и 
домашно 
компости
ране в 
края на 
2028 г. 

Общ
ина 
Долн
и 
чифл
ик 

Домакин
ства, 

прилага
щи 
домашн
о 

компости
ране 

Пилотно 

въвеждане 

на 

намален 

размер 

на 

такса 

„Битови 

отпадъци" 

за 

домакинст

вата, 

които 

прилагат 

домашно 

компостир

ане 

- - 2022-

2028 

Осигурен 

данъчен 

стимул 

за 

домакинс

твата 

Подготов

ка на 

промени 

в 

размера 

на 

такса 

„Битови 

отпадъци

" към 

Наредба 

за реда 

за 

определя

не 

иъбиране 

на 

местните 

такси, 

цени на 

услуги 

и права 

В 

приложен

ието 

към 

Наредбат

а 

са 

определе

ни 

по-ниски 

ставки 

на такса 

„Битови 

отпадъци

" за 

домакинс

ства с 

домашно 

компости

ране 

Общи

нски 

съвет 

Община 

Разделно 

събиране и 

оползотвор

яване на 

биоотпадъ

ците от 

обществен

и зелени 

по 

проек

т 

Бюджет 

на 

община, 

ПОС 

2021-

2028, 

безлихве

н заем 

ежего

дно 

до 

2028 

г. 

Увеличен

о 

количеств

о 

разделно 

събрани и 

третирани 

биоотпад

Организи

рана 

система 

за 

разделно 

събиране 

на 

Организи

рана 

система 

за 

разделно 

събиране 

на 

Общи

на 
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площи, 

паркове и 

градини 

ПУДОО

С 

ъци биоотпад

ъци 

биоотпад

ъци 

Използване 

на 

разяснител

ни 

кампании 

и 

предоставя

не на 

информаци

я, насочена 

към 

широката 

обществен

ост като 

цяло или 

към 

специфичн

и групи от 

потребител

и 

Изготвяне 

на 

годишен 

план за 

действие, 

относно 

информаци

я и 

кампании 

за 

предотврат

яване 

на 

отпадъцит

е 

   Граждани

те и 

фирмите 

са 

запознати 

с 

ползите 

от ПО 

Изготвен

и 

годишни 

планове 

 еколог  

Провеждан

е 

на 

кампании 

за 

разясняван

е и 

предоставя

не на 

информаци

я за 

политикит

е по 

предотврат

яване 

на 

отпадъцит

е 

В 

рамки

те 

на 

ежего

дн 

ия 

бюдж

ет 

Общинск

и 

бюджет 

 Граждани

те и 

фирмите 

са 

запознати 

с 

ползите 

от ПО 

Брой 

реализира

ни 

дейности 

от 

годишния 

план 

за 

действие 

До 2028г. 

проведен

и 

минимум 

3 

информац

ионни 

кампании 

Ресоре

н 

замест

ник 

кмет 

 

Включване 

в 

информаци

онните 

кампании 

на 

Организац

иите по 

оползотвор

яване на 

отпадъци 

от 

опаковки, 

ИУЕЕО, 

НУБА на 

тематиката 

по 

предотврат

яван 

 Организа

ции 

по 

оползотв

о- 

ряване на 

МРО, в 

рамките 

на 

ежегодни

те 

им 

бюджети 

за 

информа- 

ционни 

кампании 

2022-

2028 

Проведен

и 

информац

ионни 

кампании 

от ООп с 

включена 

тематика 

по 

предотвра

тяване на 

отпадъци 

Брой 

реализира

ни 

информац

ионни 

кампании 

 Орган

иза-

ции по 

оползо

тво-

ряване 

на 

МРО 

община 

Долни 

чифлик 
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е на 

отпадъцит

е 

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ - № 2 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ към подпрограма за разделно събиране и изпълнение на целите за 

подготовка за повторна употреба и за 

Рециклиране на битовите отпадъци най - малко от хартия и картон, метали, пластмаса и 

стъкло 

Стратег

ическа 

цел: 2 

Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци 

Операти

вна цел: 

Достигане на целите за рециклиране на битовите отпадъци от хартия и картон, 

метали, пластмаса и стъкло 

Мярка Дейности Бюд

жет 

лева 

източни

к на 

финанси

ране 

Срок Очаква

н 

резулта

т 

Индикатори за 

изпълнение 

Отговорни 

институции 

Текущ

и 

Целеви Водещ

а 

Парт

ньор 

 Усъвърше

нстване на 

системата 

за ра-

зделно 

събиране 

на 

хартиени, 

Картон-

ени, 

найлонови 

и 

пластмасо

ви отпа-

дъци в 

админис-

тративните

, дър-

жавни и 

общ-

ествени 

сгради 

 Организа

ция по 

оползотв

оряван 

е на 

отпадъци 

от 

опаковки 

 Усъвърш

енств 

ане на 

системат

а 

Брой 

обхвана

ти 

сгради в 

система

та 

Всички 

админис

трати 

вни, 

държавн

и 

и 

обществ

ени 

сгради 

са 

обхвана

ти 

Общин

ска 

админи

стра 

ция 

 

 Публикува

не на 

интернет 

страни-

цата на 

  посто

янен 

Обществ

еност 

та е 

информи

рана 

Подгото

вка 

на 

информ

ация 

Община

та е 

публику

вала 

на 

Еколог  
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общината 

и 

широкоопо

вестя-ване 

на точните 

местонахо

ждения на 

площадкит

е за 

безвъзмезд

но пре-

даване на 

разделно 

събрани 

отпадъци, 

какви 

отпадъци 

и в какви 

колич-

ества 

могат да се 

оставят на 

тези 

площадки 

и т.н. 

за 

публику

ване 

на 

интерне

т 

страниц

ата 

на 

общинат

а 

интерне

т 

страниц

ата си 

информа

ция 

 Въвеждане 

на 

годишни 

награди за 

граждани/ 

фир-ми за 

активно 

участие в 

систе-мата 

за 

разделно 

събиране 

на бито-

вите 

отпадъци 

2000 Общинск

и 

бюджет ( 

в 

рамките 

на 

бюджета 

за 

ежегодни

те 

информа

цио 

нни 

кампании

) 

2021-

2028 

Стимули

ране 

На 

граждан

и -те и 

Юриди-

ческите 

лица за 

активно 

участие 

в 

системит

е за 

разделно 

събиране 

на 

отпадъц

ите 

Брой 

организ

ира 

ни 

събития 

за 

връчван

е 

на 

награди 

на 

граждан

и и 

юридич

ески 

лица 

Най-

малко 3 

организи

рани 

събития 

за 

връчван

е на 

годишни 

награди 

Звенот

о в 

общин

ата 

отгово

рно 

за 

инфор

маци 

онните 

кампан

ии и 

връзки 

с 

общест

вено 

стта 

 

 Изготвяне 

на 

годишни 

планове и 

годишни 

отчети за 

осъществя

ване на 

2000 Общинск

и бюджет 

Ежего

дно до 

2028 

г. 

Одобрен

и 

годишни 

планове 

и 

годишни 

отчети за 

контрол 

Одобрен

и 

общинс

ки 

годишн

и 

планове 

и 

Осъщест

вена 

контрол

ната 

дейност 

по 

управле

ние на 

общин

и 
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контрол от 

общи-ната 

за 

изпълнени

е на 

изисквания

та на 

общинскит

е наре-дби 

за 

управлени

е на 

отпадъцит

е относно 

азделното 

събиране и 

подготовка

та за 

повторна 

употреба 

на 

битовите 

отпадъци 

по 

нормати

вната 

уредба 

за 

управлен

ие на 

отпадъц

ите 

годишн

и отчети 

за 

контрол 

по 

нормати

вната 

уредба 

за 

управле

ние на 

тпадъци

те 

тпадъци

те на 

основата 

на 

детайлн

о 

разработ

ен план 

и отчи-

тат 

зпълнен

и-ето на 

годиш-

ните 

цели за 

контрол

ната 

дейност 

на 

основата 

на 

годишни

я план 

 Прилагане 

от 

общината 

на 

изисквания 

на ЗМДТ 

относно 

формиране 

на такса 

битови при 

новите 

бази за 

отделните 

услуги в 

рамките на 

план-

сметката 

на 

общината 

1000 Общинск

и бюджет 

2022-

2023 

Приложе

н е 

принцип

а 

"замърси

телят 

плаща" 

по 

отношен

ие 

определя

не 

размера 

на такса 

битови 

отпадъц

и 

Прилож

ени 

нови 

изисква

ния на 

ЗМДТ 

Прилож

ени нови 

изискван

ия на 

ЗМДТ 

общин

и 

 

 

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ - № 3 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ към подпрограма за разделно събиране и постигане на целите и 

изискванията за битовите биоразградими отпадъци и за биоотпадъците 

Стратег

ическа 

цел: 2 

Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци, което да 

намали риска за населението и околната среда от депонирането им 
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Операти

вна цел: 

Достигане на целите и изискванията за биоразградимите, в т.ч. за биоотпадъците 

Мярка Дейност

и 

Бюд

жет 

лева 

източни

к на 

финанс

иране 

Срок Очаква

н 

резулта

т 

Индикатори за 

изпълнение 

Отговорни 

институции 

Текущ

и 

Целеви Воде

ща 

Партн

ьор 

Достигане 

на 

целите и 

изисквания

та за 

биоразград

имите, 

в т.ч. за 

биоотпадъ

ците 

Участие в 

изготвянет

о на 

проектно 

предложен

ие за 

кандидатс

тване за 

финансира

не по 

ОПОС 

2021-2028 

г. 

 общински 

бюджет 

Съгласн

о 

срока,по

со-чен в 

обявата 

на УО 

на 

ОПОС 

2021-

2028 г.за 

представ

яне на 

проектн

и 

предлож

ения 

Изготвен

о и 

подадено 

проектно 

предложе

ние 

Подадено 
проектно 
предложе
ние 

Одобрено 
проектно 
предложен
ие от УО на 
ОПОС 
2021-2028 
г. 

общин

а 

Долни 

чифли

к 

 

Участие в 

реа-

лизацията 

на проект 

за изгра-

ждане на 

инс-

талация за 

ком-

постиране 

на зелени и 

био-

разградим

и 

отпадъци, 

в т.ч. 

доставка 

на съдове и 

тех-ника за 

разделно 

събиране 

на зелени и 

био-

разградим

и битови 

отпадъци 

 ОПОС 

2021-2028 

г.; 

Общинск

и бюджет 

2023 - 
2024 

Изграден
а 
инсталац
ия за 
компости
ране на 
зелени и 
биоразгра
дими 
отпадъци 
и 
доставен
и съдове 
и техника 
за 
разделно 
им 
събиране 

Етапи на 
реализац
ия в 
съответст
вие с 
одобрени
я за 
финансир
ане 
проект 

Инсталация
та е 
въведена в 
експлоатац
ия и 
съдовете и 
необходим
ата техника 
са 
доставени 

Общи
на 
Долни 
чифли
к 

 

Изготвяне 

и издаване 

на заповед 

  2024 Определе
ни са 
изискван

Подготов
ка на 
заповедта 

Издадена и 
публикуван
а заповед 

Общи

на 

Долни 
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на кмета 

на 

общината 

за 

условията, 

реда и 

графика за 

разделно 

събиране 

на зелени 

и др. 

биоотпадъ

ци 

ия към 
задължен
ите лица 
за 
разделно 
събиране 
на 
биоотпад
ъци 

на кмета на 
общината 

чифли

к 

Закупуван

е на 

транспорт

ни 

средства 

за 

превоз 

на 

разделно 

събрани 

биоотпадъ

ци 

70 000 ОПОС 

2021-

2028, 

ПУДООС 

2021-

2028 

Закупени 

превозни 

средства 

за 

транспор

тиран 

е на 

разделно 

събирани 

биоотпад

ъци 

брой 

транспор

тни 

средства 

Закупени 

транспортн

и 

средства за 

превоз на 

биоотпадъц

ите 

общин

а 

 

Провежда

не на 

първонача

лна 

разясните

лна 

информац

ионна 

кампания 

сред 

население

то и 

юридичес

ките лица 

относно 

системата 

за 

разделно 

съ-биране 

на био-

отпадъцит

е 

2000 ОПОС 
2021-2028 
г.; 
Общинск
и бюджет 

2025 Населени
ето и 
юридичес
ките лица 
са запоз-
нати със 
схемата 
за 
разделно 
събиране 
на 
биоотпад
ъците 

Етапи на 
подготов
ка на 
информа
ционн ата 
кампания 

Дейностите 
по 
информаци
онната 
кампания 
са 
приключил
и 

Общи
на 
Кубра
т 

Обекти, 
включен
и в 
система
та за 
разделн
о 
събиран
е на 
биоотпа
дъци 
те 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ - № 4 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ към подпрограма за изпълнение на изискванията и целите за 

рециклиране и оползотворяване на отпадъци от строителство и разрушаване 

Стратеги

ческа 

цел: 2 

Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци, което да 

намали риска за населението и околната среда от депонирането им 

Операти

вна цел: 

Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци от 

строителните дейности 

Мярка Дейности Бюд

жет 

лева 

източни

к на 

финанс

иране 

Ср

ок 

Очакван 

резултат 

Индикатори за 

изпълнение 

Отговорни 

институции 

Текущи Целеви Воде

ща 

Партнь

ор 

Увеличав

ане на 

количеств

ата 

рециклира

ни и 

оползотво

рени 

отпадъци 

от 

строителн

ите 

дейности 

на 

общината 

Прилагане 

на 

контрол за 

изпълнени

е 

изисквани

ята на 

ЗУО 

относно 

строителн

ите 

отпадъци 

и 

Наредбата 

за 

строителн

ите 

отпадъци 

  202

1-

202

8 

Осъществ

ен 

контрол 

за 

изпълнен

ие 

изисквани

ята на 

ЗУО 

относно 

строителн

ите 

отпадъци 

и 

Наредбата 

за 

строителн

ите 

отпадъци 

При 

извърш-

ване на 

Конт-

ролна 

дейност 

са 

включен

и 

Тематичн

и про-

верки 

относно 

спазване 

на 

изискван

ията 

за 

строител

ни 

отпадъци

,брой 

извършен

и про-

верки;бр

ой на-

ложени 

санкции 

брой 

съставен

и 
предписа
ния 

Спазени 

са 

всички 

изисква

ния на 

ЗУО 

относно 

строите

лните 

отпадъц

и и 

Наредба

та за 

строите

лни 
отпадъц
и 

общ

ина 

Възлож

ители 

на 

инвести

цион 

ни 

проекти 

Проучване 

за 

възможно

стите за 

рециклира

 общинск

и 

бюджет 

202
1-
202
8 

Осигурена 

въз-

можност 

за рец-

иклиране 

 извърше
но 
проучва
не 

екол
ог  
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не на 

строителн

ите 

отпадъци 

в 

териториа

лно 

близки 

райони, 

както и за 

оползотво

ряване 

на 

строителн

и 

отпадъци 

в 

обратни 

насипи, 

рекултива

ция на 

нарушени 

терени 

и стари 

депа и 

други 

подобни 

терени. 

на 

строителн

ите 

отпадъци 

в 

териториа

лно 

близки 

райони, 

както и за 

оползотво

ряване 

на 

строителн

и 

отпадъци 

в 

обратни 

насипи, 

рекултива

ция на 

нарушени 

тере-ни и 

стари депа 

и други 

подобни 
терени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

136 
 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ - № 5 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ към подпрограма за предотвратяване и намаляване на риска от 

депонирани отпадъци 

Стратеги

ческа 

цел: 2 

Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци, което да 

намали риска за населението и околната среда от депонирането им 

Операти

вна цел: 

Обезвреждане на остатъчните количества битови отпадъци, съгласно 

нормативните изисквания през целия период на действие на програмата 

Мярка Дейности Бюд

жет 

лева 

източни

к на 

финанс

иране 

Срок Очаква

н 

резултат 

Индикатори за 

изпълнение 

Отговорни 

институции 

Текущи Целеви Воде

ща 

Парт

ньор 

Остатъчни

те 

количества 

битови 

отпадъци 

се 

обезврежд

ат, 

съгласно 

нормативн

ите 

изисквания 

през целия 

период на 

програмата 

Определяне 

на 

отговорно 

звено за 

осъществяв

ане на 

последващи

я контрол и 

мониторинг 

на 

параметрит

е на 

околната 

среда в 

района на 

закритото 

сметище 

10 000 общински 

бюджет 

постоя

нен 

Отговорно

стта за 

осъществя

ване на 

последващ

ия 

контрол и 

монитори

нг на 

параметри

те на 

околната 

среда в 

района на 

закритото 

сметище е 

адресиран

а 

 Одобрен 

с акт на 

общинат

а 

документ

, 

определя

щ 

отговорн

остта за 

последва

-щия 

монито-

ринг на 

зак-

ритото 

смет-ище 

Одобрен 

с акт на 

общи-

ната 

документ

, 

определя

щ 

отговорн

остта за 

оследващ

ия 

монитор

инг на 

закритот

о 
сметище 

кмет  

Периодичн

о 

почистване 

на локални 

натрупвани

я на 

отпадъци 

на 

20 

000 

общинск

и бюджет 

постоя

нен 

Чиста 
околна 
среда 

Брой 

почистен

и 

локални 
замърсяв
ания 

Вкрая на 

пе-риода 

на 

програм

ата 

няма 

локални 
замърсяв

Общи

на 
кметс
тва 

НПО 

училища 

институц

ии 
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нерегламен

тирани 

места 

ания 

 Подновяван

е на 

амортизира

ните съдове 

за 

смет 

/закупуване 

на нови/, 

закупуване 

на нови 

транспортн

и средства 

за 

извозване 

на 

отпадъци 

40 

000 

общинск

и бюджет 

ПУДООС 

постоя

нен 

Ефектив

на и 

обезпече

на с 

необход

имия 

брой 

съдове и 

транспор

тна 

техника 

система 

за 

събиране 

и 

извозван

е на 

смесенит

е битови 

отпадъц

и  
 

Етапи на 

подготов

ката 

на 

необходи

мите 

документ

и за 

закупува

не на 

съдовете 

и 

транспор

тните 

средства 

Доставе

ни 

контейне

ри и 

кофи, 

транспор

тни 

средства 

кмет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ - № 6 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ към подпрограма за  управлението на утайките от ПСОВ 

Стратеги

ческа 

цел: 2 

Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци, което да 

намали риска за населението и околната среда от депонирането им 

Операти

вна цел: 

оползотворяване на утайките от ПСОВ 

Мярка Дейности Бюд източни Ср Очакван Индикатори за Отговорни 
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жет 

лева 

к на 

финанс

иране 

ок резултат изпълнение институции 

Текущи Целеви Воде

ща 

Парт

ньор 

Оползотво

ряване на 

утайките 

от ПСОВ 

при 

спазване 

на 

законодате

лните 

изисквания

, в т.ч. 

Наредбата 

за реда и 

начина за 

оползотвор

яване на 

утайки от 

пречистван

ето на 

отпадъчни 

води чрез 

употребата 

им в 

земеделиет

о 

Оползотво

ряване на 

утайките 

от ПСОВ 

 общинск

и бюджет 

202

1-

202

8 

оползотво

ряване на 

утайките 

от ПСОВ 

Процент 
на 
оползотво
рените 
утайки 
спрямо 
общото 
образуван
о 
количеств
о 

До 2028 
г. цялото 
количест
во 
образува
ни 
утайки се 
оползотв
орява 

общи

на 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ - № 7 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ към подпрограма за информационно осигуряване на общинската 

администрация и подобряване на административния капацитет 

Стратег

ическа 

цел: 3 

Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда 

Операти

вна цел: 

Подобряване на нормативната и програмна осигуреност, информационното 

осигуряване на дейностите по управление на отпадъците и постоянно 

повишаване на квалификацията на служителите 

Мярка Дейност

и 

Бюд

жет 

лева 

източни

к на 

финанс

иране 

Срок Очаква

н 

резулта

т 

Индикатори за 

изпълнение 

Отговорни 

институции 

Текущи Целеви Воде

ща 

Парт

ньор 

 Приемане 

на 

промени в 

общинска

та 

норматив

на уредба 

съобразно 

развитиет

о и 

изисквани

ята на 

национал

ното 

законодат

елство и 

местните 

политики 

за 

отпадъци 

  посто

янен 

нормати

вна 

осигуре

ност 

Брой 

приети/ 

допълнен

и 
документ
и 

Приети 

промени в 

общински 

норматив

ни 

документ

и при 

установен

а 
необходи
мост 

кмет общис

ки 

съвет 

Изготвяне 

на 

годишен 

отчет 

пред 

ОбС 

Долни 

чифлик и 

РИОСВ - 

  ежего

дно 

годишен 
отчет 

 Проследя

ване на 

напредък

а по 

изпълнен

ие на 

мерките в 

Програма

та за 

кмет  



  
  

140 
 

Варна по 

изпълнен

ие на 

дейностит

е 

заложени 

в 

Програма

та за 

управлен

ие на 

отпадъцит

е в 

общината 

управлен

ие на 

отпадъци

те на 

общината 
2021-
2028г. 

Постоянн

о 

повишав

ане на 

квалифи

кация 

та на 

служител

ите 

обучение 

на 

служител

и 

2000 общинск

и 

бюджет 

посто

янен 

Повише

на 

квалифи

кация и 

умения 

на 
служите
лите 

Брой 

проведен

и 

обучения 

Брой 

обучени 

служител

и 

общи

на 

НЕИ 

МОСВ 

РИОС

В 

Подобряв

ане 

на 

информа

цион 

ното 

осигуряв

ане на 

дейности

те за 

управлен

ие на 

отпадъци

те 

Изгражда

не на 

Единна 

инфор-

мационна 

сис- тема 

за управ-

ление на 

отпа-

дъците, 

която да 

Осигуряв

а въз-

можност 

за Съ-

биране, 

съхр-

анение и 

обра-

ботка на 

данните 

1500

0 

ОП " 

Електро

нно 

управлен

ие и 

техничес

ка 

помощ 

Общинс

ки 

бюджет 

до 

2028 

г. 

Община

та 

разполаг

а с 

достовер

на 

информа

ция в 

реално 

време за 

постъпв

ащ-ите 

отпадъц

и на 

техните 

съоръже

ния и 

инстала

ции за 
отпадъц
и 

Етапи на 

въвеждан

е в 

действие 

на 

информац

ионна 

та 

система 

за 

управлен

ие на 

отпадъци

те 

Внедрена 

и 

функцион

ираща 

информац

ио нна 

система 

общи

на 

МОСВ 

ПУДО

ОС 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ - № 8 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ към подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и 

информиране на обществеността по 

въпросите на управление на отпадъците 

Стратегич

еска 

цел: 4 

Превръщане на обществеността в ключов фактор за прилагане йерархията на 

управление на отпадъците 

Оператив

на цел: 

Подобряване информираността и участието на населението и бизнеса, относно 

дейностите по управление на  отпадъците 

Мярка Дейност

и 

Бюд

жет 

лева 

източни

к на 

финанс

иране 

Срок Очакван 

резултат 

Индикатори за 

изпълнение 

Отговорни 

институции 

Текущи Целеви Воде

ща 

Партн

ьор 

Подобрява

не 

информира

ността 

и 

участието 

на 

населениет

о и 

бизнеса, 

относно 

дейностите 

по 

управлени

е на 

отпадъцит

е 

Провежда

не от 

общината 

на 

консулта

ции 

с 

обществе

ност-та и 

други 

заинтерес

овани 

страни в 

процеса 

на 

разработв

ане 

на 

общинска

та 

програма 

за 

управлен

ие на 

отпадъци

те 

   Всички 

заинтересов

ани 

страни са 

включени в 

процеса на 

разработван

е на 

общинската 

програма за 

управление 

на 

отпадъците 

 Общинат

а е 

провела 

обществ

ени 

консулта

ции 

при 

разработ

ване 

на 

общинск

ата 

програма 

за 

управлен

ие 

на 
отпадъц
ите 

общ

ина 

Гражда

ни и 

другит

е 

заинте

ресо 

вани 

страни 

Публикув

ане на 

обяви за 

кон-

султации, 

 общинс

ки 

бюджет 

посто

янен 

Осигурени 

предпостав

ки за 

участие на 

обществен

Брой 

проведе

ни 

общест

вени 

Брой 

проведе

ни 

общест

вени 

кме
т  



  
  

142 
 

срещи, 

обществен

и 

обсъждан

ия и 

други в 

процеса 

на 

вземане 

на 

решения 

по 

общински 

норматив

ни актове 

и 

документ

и в 

областта 

на 

отпадъцит

е 

остта 

в процеса 

на 

вземане на 

решения 

относно 

общинскит

е политики 

в 

областта 

на 
отпадъцит
е 

консулт

ации/ 
обсъжд
ания 

консулт

ации/ 
обсъжд
ания 

Провежд

ане на 

анкетно 

проу-

чване за 

отчи-

тане на 

мнени-

ето 

нанаселе

-нието 

по 

разли-

чни 

аспекти 

на 

политик

ата по 

управле

ние на 

отпадъц

ите 

и 

предоста

вя-ните 

услуги 

  ежего

дно 

Събрана 

информаци

я за 

мнението 

на 

обществен

остта 

с цел 

подпомага

не 

вземането 

на 

управленск

и 
решения 

Възлож

ени и 

изпълне

ни 

анкетни 

проучва

ния 

проведе

ни поне 

4 

проучва

ния 

еко

лог 

 

Публику

ване на 

годишни

те 

отчети 

  Ежего

дно 

до 

31 

март 

Осигурена 

прозрачнос

т при 

изпълнени

е на 

Публик

увани 

годишн

и 

отчети 

 зам. 

кме

т 
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по 

изпълне

ние на 

ПУО 

общинскит

е 

политики 

за 
отпадъцит
е 

Публику

ване на 

актуална 

инфо-

рмация 

за отпа-

дъците и 

управ-

лението 

им на 

интернет 

страница

та на 

общинат

а 

  посто

янен 

Осигурен 

достъп 

на 

населениет

о 

до 

информаци

я 

за 

отпадъцит

е и 

управлени

ето им 

в 

общината 

бр. 

публика

ции 

   

Провежд

ане на 

кампани

и по 

почиств

ане 

800 общинс

ки 

бюджет 

ежего

дно 

Повишено 

участие на 

населениет

о и 

бизнеса, 

почистени 

нереглсме

нтирани 

замърсяван

ия 

Брой 

участни-

ци 

количес

тва 

събрани 

и из-

возени 

отпа-

дъци 

брой 

почисте

ни 

нерегла

менти 

рани 

сметища 

ежегодно 

10% 

увеличен

ие 

на броя 

на 

участниц

ите 

 

екол

ог 

 

Организ

иране на 

конкурс

и на 

екологи

чна 

тематика 

за деца и 

ученици 

400 общинс

ки 

бюджет 

ежего

дно 

Развиване 

на 

екологичн

о 

мислене и 

отношение 

към 

опазването 

на 

природата 

сред 

подраства

щите 

Брой 

участни

ци 

Училищ

а, 

детски 

градини 

ежегодн

о 10% 

увеличе

ние 

на броя 

на 

участни

ците 

 

екол

ог 

Региона

лен 

инспект

орат на 

МОН 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
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ДОГОВОРИ  ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ 

 

1. Договор с „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС“ АД, С ПРЕДМЕТ „Предоставяне на услуги на 

Община Долни чифлик по предварително третиране на смесени битови отпадъци и 

нерециклируеми отпадъци, генерирани на територията на Община Долни чифлик“  

2. Договор с „БКС ДОЛНИ ЧИФЛИК“ ЕООД с предмет Сметосъбиране и сметоизвозване 

на твърди битови и строителни отпадъци, генерирани на територията на Община Долни чифлик”; 

3. Договор между общината и „Коев метал“ ЕООД за осигуряване на площадка, съдове за 

разделно събиране и за последващо третиране на генерираните Масово разпространени отпадъци 

на територията на общината.; 

4. Договор между общината и „Бал бок инженеринг“ АД за осигуряване извършването на 

дейностите по приемане и последващо третиране на генерираните опасни отпадъци на 

територията на общината; 

5. Договор с „БУЛЕКОПАК“ АД. За разделно събиране на отпадъци от опаковки в 

населените места в община Долни чифлик 

 

 

 

 

 


