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I. ВЪВЕДЕНИЕ
Образуваните отпадъци от жизнената дейност на човека, от производството и
търговията изискват незабавни действия за намаляване на общото им количество, повторната
им употреба, увеличаване на рециклирането и тяхното оползотворяване. Устойчивото
управление на непрекъснато нарастващото количество отпадъци е едно от най-значителните
предизвикателства пред съвременното общество. Основната цел е да се предотврати или
ограничи неблагоприятното влияние на отпадъците върху човешкото здраве и природната
среда. С напредване развитието на технологичните процеси за третиране на отпадъците, все
повече се усъвършенстват възможностите за тяхното използване като алтернативен енергиен
източник и намаляване на количеството, предназначено за депониране.
Програмата за управление на отпадъците (ПУО) на община Лозница за периода 20212027 г. е продължение на многогодишната целенасочена и последователна местна политика за
развитие на системите за управление на различните потоци отпадъци, генерирани на
територията й. Изпълнението на Програмата ще окаже съществен принос за ефективното
използване на ресурсите и намаляване на вредните въздействия на отпадъците. Основното
предназначение на ПУО е да осигури практически инструмент на Община Лозница за
планиране и аргументиране на необходимите ресурси, мерки и действия за предоставяне на
необходимите качествени услуги по управление на отпадъците за населението и бизнеса, в
съответствие с нормативните изисквания и най-добри практики.
Програмата за управление на отпадъците на територията на община Лозница за
периода 2021-2027 г. е разработена за период, който съвпада с действието на Националния
план за управление на отпадъците (НПУО) 2021-2028 г. и при необходимост ще бъде
актуализирана при промяна във фактическите или нормативни условия за нейното
изпълнение.
Националният план е съобразен с изискванията на Директива 2008/98/ЕО за
отпадъците, като са отчетени общите принципи за опазване на околната среда като предпазни
мерки и устойчивост, техническа осъществимост и икономическа приложимост, опазване на
ресурсите, както и въздействие върху човешкото здраве, икономиката и обществото. Срокът
на програмата съвпада с периода на програмиране и ползване на европейските структурни и
инвестиционни фондове за периода 2021-2027 г.
Приоритет „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда” за периода 2021-2027
г. е насочен към специфична цел „Насърчаване на прехода към кръгова икономика“ и ще се
финансират мерки, чрез които отпадъците ще се подготвят за повторна употреба и поправка,
ще се рециклират или генерирането им ще бъде предотвратено, както и дейности, свързани с
осведомеността на населението и промяна в нагласите му.
Програмата за управление на отпадъците отразява актуалното състояние и планира
мерките и дейностите с отпадъците на територията на община Лозница, в съответствие с
действащите нормативни изисквания. Разработването й се базира на наличните данни,
резултатите от проведени проучвания на системите за управление на отпадъците в общината,
както и на анализ на възможностите за финансиране на планираните дейности. Въз основа на
събраните данни са направени експертни предложения и прогнози за развитие на
инфраструктурата, системите и практиките за управление на отпадъците в общината.
Ключов елемент на програмата е спазването на йерархията за третиране на отпадъците:
 Предотвратяване образуването на отпадъци;
 Рециклиране, повторна употреба или извличане на вторични суровини и енергия;
 Екологосъобразно обезвреждане чрез депониране или изгаряне на тези отпадъци, за
които е невъзможно да бъдат предотвратени и/или оползотворени.
Настоящата Програма е насочена към подобряване на организацията за управление и
намаляване количеството на образуваните отпадъци в община Лозница и създава
необходимите предпоставки за успешна реализация на планираните мерки и дейности.
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Фиг.1: Йерархия на отпадъците

Община Лозница е член на Регионално сдружение за управление на отпадъците Разград. В сдружението участват още общините: Разград, Исперих, Самуил, Завет, Кубрат и
Цар Калоян. Всички членове на РСУО са задължени да постигнат общи цели за рециклиране и
общи изисквания по отношение на екологосъобразното обезвреждане на отпадъците.
Основната цел на настоящата програма е насърчаване на ефективното използване на
ресурсите и постигането на устойчив растеж, чрез прилагане на мерки за изграждане на
интегрирана система за управление на отпадъците в община Лозница като елемент на
Регионалната система за управление на отпадъците в регион Разград.
От изпълнението на програмата се очаква да бъдат постигнати следните резултати:
 Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез предотвратяване
образуването им и насърчаване на повторното им използване;
 Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез
създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото
количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната
среда;
 Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда;
 Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на
управление на отпадъците.
При разработването на Програмата са отразени промените в нормативната уредба и
фактическите условия, породени от стремежа на Общинска администрация - Лозница за
постигане на устойчиво управление на отпадъците.
1.1.

Основание и подход за разработване на програмата

Общинската програма за управление на отпадъците се разработва на основание чл. 52
от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), във връзка с чл.15, ал.1, т.3, чл.57 и чл.59 от
Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Програмата за управление на отпадъците е
секторна програма и е неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда
на община Лозница.
Програмата обхваща всички дейности, които произтичат като задължение на
Общините и компетенции на Кмета, съгласно разпоредбите на Закона за управление на
отпадъците (ЗУО), Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и техните подзаконовите
нормативни актове. Обхватът и съдържанието на Програмата са в съответствие и с
Методическите указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците
утвърдени със Заповед № РД-211/31.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите.
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В обхвата на настоящата Програма попадат дейностите, свързани с формираните на
територията на община Лозница отпадъци, изведени и приоритизирани на база
идентифицираните проблеми, които общинското ръководство трябва да реши, за да се
постигне екологосъобразното им управление.
В хода на разработване на ПУО са приложени различни подходи и методи –
сравнителен, статистически, описателен, графичен и табличен метод. Използвани са
официални данни, публикувани от Министерството на околната среда и водите, Националния
статистически институт и други институции.
По своята същност програмата е стратегически документ и при изготвянето й е
приложена методология на стратегическо планиране, която определя и основните подзходи и
технологични етапи при разработването й:

Предварителна подготовка – създаване на ясна и последователна организация на
процеса по разработване, съгласуване и приемане на стратегическия документ;
информиране на обществеността;

Анализ на настоящото състояние – идентифициране на заинтересованите страни и
изготвяне на схема за консултации; събиране, обработка и анализ на данни;

Изговяне на прогнози

Изготвяне на подпрограми с мерки и дейности за реализация на Програмата.
Програмата разглежда процесите от образуването на отпадъците до тяхното крайно
обезвреждане, а именно:
 видът на отпадъците и тяхното образуване;
 количества и характеристика на отпадъците;
 начин на събирането и използвани съдове;
 транспортиране и използвана техника;
 рециклиране и оползотворяване;
 обезвреждане на отпадъците.
В рамките на Програмата за управление на отпадъците на територията на община
Лозница е изготвен анализ на съществуващото състояние по отношение дейностите, свързани
с отпадъците, на база който са идентифицирани проблемите и са формулирани целите за
периода 2021-2027 г. Разработен е План за действие, в който са посочени необходимите мерки
в близка и в средносрочна перспектива, отговорните институции и необходимите финансови
средства за обезпечаване на планираните дейности.
Направен е преглед на организацията за управление на отпадъците, препоръки за
бъдещата организация, информационното обезпечаване и провеждането на осведомителните
кампании и предоставянето на информация. Програмата е оформена и структурирана
съгласно методическите указания за разработването ѝ.
Програмата е отворен документ, който може да бъде допълван и актуализиран при:
 промяна на нормативната уредба;
 промяна на фактическата обстановка;
 по препоръка на компетентните органи;
 при конкретизация на инвестиционните проекти.
Програмата е разработена от външни консултанти съвместно с компетентните
служители в Община Лозница, като е взето предвид и мнението на заинтересованите страни.
Подходът за разработване на програмата е съобразен и с изискването такъв вид документ да е
достъпен за разбиране от страна на неспециалисти и на широката общественост и
същевременно да предоставя възможност на тесните специалисти да получат по-подробна
информация чрез приложения към основния текст на аналитичната част.
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1.2. Принципи и действащо законодателство
При определянето и приоритизирането на мерките, заложени в Програмата, 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
Националния план за управление на отпадъците.
 „Устойчиво развитие” - използване на природите ресурси по начин, който не
ограничава възможността да бъдат използвани от бъдещите поколения.
 „Предотвратяване” - образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и
избегнато, където това е възможно.
 „Превантивност” – проблемите с отпадъците трябва да бъдат предвиждани и
избягвани на възможно най-ранен етап за предотвратяване на замърсяването.
 „Йерархия на управлението на отпадъците” - описва предпочитаната
последователност на операциите и дейностите с отпадъците в йерархичен ред предотвратяване; рециклиране, повторна употреба и екологосъобразно обезвреждане.
 „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.
 „Интегрирано управление на отпадъците” - комплекс от законодателна,
институционална и технологична дейност, целяща предотвратяване образуването на
отпадъци или тяхното редуциране чрез рационално оползотворяване изразяващо се в
повторната им употреба и увеличаването на рециклирането им.
 „Близост” и „Самодостатъчност” – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани
възможно най-близко до мястото на тяхното образуване.
 „Участие на обществеността” – заинтересованитe страни, както и широката
общественост имат възможност да участват в разработването на плановете за
управление на отпадъците и имат достъп до тях след одобрението им.
Мерките в настоящата програма ще се изпълняват в съответствие с Националния план
за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г. и Стратегия и план за действие за преход
към кръговата икономика на Република България за периода 2021 – 2027 г.
Мерките в настоящата програма са в съответствие с изискванията на действащото
законодателство и изпълнението им следва да се съобрази със следните нормативни актове:
1. Закон за управление на отпадъците;
2. Закон за опазване на околната среда;
3. Закон за устройство на територията;
4. Закон за местните данъци и такси;
5. Закон за ратификация на Базелската Конвенция за контрол на трансграничното
движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане;
6. Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. (изм. и доп. ДВ. бр.30 от 31 Март 2020 г.) за реда и
образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за
водене на публични регистри. Наредбата определя изискванията за предоставяне на
информация на НСИ и ИАОС относно отпадъците и съоръженията и инсталациите за
отпадъци, вкл. информация от общините.;
7. Наредба № 2 от 23.07.2014 г. (изм. ДВ. бр.46 от 1 Юни 2018 г.) за класификацията
на отпадъците. Наредбата въвежда европейската класификация на отпадъците, задължителна
за прилагане и от общините.
8. Наредба № 4 от 5.04.2013 г. (изм. и доп. ДВ. бр.82 от 5 Октомври 2018 г.) за
условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и
инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци;
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9. Наредба № 6 Обн. ДВ. бр.80 от 13 Септември 2013 г. (изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7
Февруари 2017 г.) за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на
други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
10. Наредба №7 oт 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят
площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци;
11. Наредба №7 от 19.12.2013 год., посл. изм. и доп., ДВ бр. 7 от 20.01.2017 г. за реда и
начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци;
12. Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите
отпадъци, Приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г., Обн. ДВ. бр.11 от 31 Януари 2017 г.
13. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани
строителни материали, Обн. ДВ.. бр.98 от 8 Декември 2017 г.;
14. Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки Обн. ДВ. бр.85 от 6 Ноември
2012г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018 г.;
15. Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и
опасни отпадъци Обн. ДВ. бр.29 от 30 Март 1999 г.;
16. Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на
отпадъчни води чрез употребата им в земеделието Обн. ДВ. бр.63 от 12 Август 2016 г., изм.
ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017 г.;
17. Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти - 08.01.2013 г.;
18. Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства, Обн. ДВ. бр.7 от 25
Януари 2013 г. ( посл. изм. и доп. ДВ. бр.37 от 21 Април 2020 г.);
19. Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, Обн. ДВ.
бр.100 от 19 Ноември 2013 г., изм. ДВ. бр.30 от 15 Април 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 5
Юни 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018 г.;
20. Наредба за батерии и акумулатори и за негодните за употреба батерии и
акумулатори, Обн. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2013 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018 г.;
21. Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, Обн. ДВ.
бр.73 от 25 Септември 2012 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018 г.;
22. Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и
програми, Обн. ДВ. бр.57 от 2 Юли 2004 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019 г.;
23. Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху
околната среда, Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003 г., посл. изм. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019 г.;
24. Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване
на защитените зони Приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г., обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., в
сила от 11.09.2007г., посл. изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.;
25. Наредба №1 за поддържане хигиената на населените места, опазване на
държавната и общинска собственост, осигуряване на обществения ред и спокойствието на
гражданите и противопожарната охрана на територията на община Лозница;
26. Наредба № 6 за управление на отпадъците на територията на Община Лозница;
27. Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Лозница;
28. Наредба №18 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на
незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Лозница.
Законодателството на ЕС за управление на отпадъците включва три категории
законодателни актове:
1. Рамково законодателство: Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви и
Регламент (ЕО) № 1013/2006 за трансграничен превоз на отпадъци.
2. Законодателство относно операции и съоръжения по третиране на отпадъци:
Директива за индустриални емисии 2010/75/ЕС /относно изгаряне на отпадъци и изисквания
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за комплексни разрешителни за определени инсталации за третиране на отпадъци/ и
Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци.
3. Законодателство относно специфични потоци отпадъци и включва следните базови
директиви: Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006
г. относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и за отмяна на
Директива 91/157/ЕИО; Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и
електронно оборудване; Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20
декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки; Директива (ЕС) 2019/904
Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно намаляването на
въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда; Директива
2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно излезлите
от употреба моторни превозни средства; Директива 2020/362/ЕС на Комисията от 17 декември
2019 г. за изменение на приложение II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства; Директива 96/59/ЕО на Съвета
от 16 септември 1996 г. за обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани
терфенили; Директива 86/278/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 г. за опазване на околната среда,
и по-специално на почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в земеделието и
Директива 78/176/ЕИО на Съвета от 20 февруари 1978 г. относно отпадъците от производство
на титанов диоксид.
Рамкова директива за отпадъците (РДО) с посл. изм. (Директива (ЕС) 2018/851)
Отпадъците, според определението в член 3, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО са
„всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се
освободи, или е длъжен да се освободи“. Те представляват огромна загуба на ресурси под
формата както на материали, така и на енергия. Освен това управлението и обезвреждането на
отпадъците може да окаже сериозно въздействие върху околната среда. Депата за
отпадъци например заемат земни площи и могат да предизвикат замърсяване на въздуха,
водата и почвата, докато изгарянето може да доведе до емисии на опасни замърсители на
въздуха. Поради това целта на политиките на ЕС в областта на управлението на отпадъците е
да се намали въздействието на отпадъците върху околната среда и здравето и да се
повиши ефективността при използването на ресурсите в ЕС. Дългосрочната цел на тези
политики е да се намали количеството отпадъци, а когато образуването им не може да бъде
избегнато, да се насърчава тяхното използване като ресурси и да се постигнат по-високи
равнища на рециклиране и безопасно обезвреждане на отпадъците.
РДО, освен посочената йерархията на отпадъците, въвежда и други ключови
разпоредби за страните-членки, съответно за техните компетентни национални, регионални и
местни власти, отговорни за съответните политики:
 да се постигне повторна употреба и рециклиране на минимум 50% от битовите и
приравнените на битовите отпадъци
 да се постигне рециклиране и оползотворяване на най-малко 70% от отпадъците от
строителство и от разрушаване на сгради
 да се разработят национални програми за предотвратяване на образуването на
отпадъци
 да се въведе разделно събиране минимум за битовите отпадъци и подобни
източници от хартия, метал, пластмаса и стъкло
 въвежда процедура за определяне на критерии за край на отпадъка и специфицира
в кои случаи вещества или предмети, получени в резултат от производствен
процес, представляват странични продукти, а не отпадъци;
 разграничава кога изгарянето на отпадъци е ефективно от енергийна гледна точка
и се счита за операция по оползотворяване;
 определя ясно разликата между „оползотворяване” и „обезвреждане” на отпадъци
 въвежда „разширена отговорност на производителя” като едно от средствата за
подпомагане на разработването и производството на стоки, при които се отчита и
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се улеснява ефективното използване на ресурси по време целия им жизнен цикъл.
Директива (ЕС) 2019/904 Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година
относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху
околната среда. Една от основните цели на директивата е да се намали количеството на
пластмасовите отпадъци. Съгласно новите правила до 2021 г. ще бъдат забранени
пластмасовите чаши, чинии, прибори, сламки и др. До 2029 г. целта е за 90% разделно
събиране на пластмасови бутилки, както и целта за рециклирано съдържание на
пластмасовите бутилки от най-малко 25% до 2025 г. и 30% до 2030 г.
1.3. Процедури за преценка необходимостта от Екологична оценка и Оценка за
съвместимост с предмета и целите за опазване на защитените зони в съответствие с
изискванията на ЗООС и ЗБР
Законът за опазване на околната среда (ЗООС) и Законът за биологичното
разнообразие (ЗБР) регламентират изискванията и последователността на провеждане на
процедурите и определят рамката за провеждане на съвместени процедури за екологична
оценка и оценка за съвместимост на планове и програми и съответните подзаконов актове Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Обн.
ДВ. бр.57 от 2 Юли 2004 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019 г. и Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, приета с
ПМС № 201 от 31.08.2007 г. Компетентен орган за процедурите е РИОСВ - Русе.
Процес на обществени консултации при разработване на програмата:
При разработването на настоящата програма са използвани следните методи за
консултации с обществеността:
 Информиране на обществеността, чрез публикуване на сайта на Общината на проект на
Програма за управление на отпадъците на Община Лозница 2021-2027 г.;
 Публикувана на интернет страницата на общината на покана към обществеността и
заинтересованите страни за обществено обсъждане /на посочено от Общината място в
определен ден и час или дистанционно, чрез споделяне на мнения и предложения на емейл за проекта на програмата;
 Проведени обществена консултации по реда на чл.26 от Закона за нормативните
актове, чрез предоставяне на проекта на програмата на сайта на Община Лозница и
приемане на становища, мнения и възражения на официалната ел. поща на общината
или в Центъра за информация на гражданите;
 Разглеждане в комисии и приемане на програмата на заседание на Общински съвет.
Органи за разработване и одобрение
Програмата за управление на отпадъците на община Лозница за периода 2021-2027 г. е
разработена от „Динамик Салюшънс” ЕООД гр. Шумен, съгласно сключен Договор
№160/22.12.2020 г.
В програмата са включени данните от актуален Доклад за извършен през 2019 г.
четирисезонен морфологичен анализ на битовите отпадъци, генерирани на територията на
община Лозница.
Програмата е съгласувана със Становище № ......... от .........2020 г. на директора на
РИОСВ Русе.
Програмата е приета на ..................2020 г. с Решение № по протокол №..../.........2020 г.
от Общински съвет Лозница.
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II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА
2.1. Географска характеристика и местоположение
Община Лозница е разположена в югоизточната част на област Разград и заема
централната част на Лудогорието и на Източната Дунавска равнина. Географското положение
е на общината е благоприятно – през североизточната и част преминава главен път ВарнаРусе. Територията на община Лозница е 240,565 кв.км., или 10% от територията на област
Разград и 1,64% от общата площ на Северен Централен район (СЦР, NUTS 2).
На север община Лозница граничи с областния център - община Разград, на
североизток с община Самуил, на изток с община Хитрино (област Шумен), на юг с община
Търговище.

Фиг. 2: Карта на област Разград

Община Лозница е една от 7-те общини в област Разград. Тя е на шесто място по
територия и на пето място по население сред общините в областта. В община Лозница към
31.12.2019 г. живеят 8 307 души или 7,5% от населението на Област Разград и 1,07% от
населението на СЦР.

Фиг. 3: Карта на община Лозница
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По брой населени места (16), община Лозница се нарежда на пето място в областта.
Урбанистичната структура на община Лозница се състои от 1 град и 15 села: град Лозница,
село Бели Лом, село Веселина, село Гороцвет, село Градина, село Каменар, село Крояч, село
Ловско, село Манастирско, село Манастирци, село Сейдол, село Синя вода, село Студенец,
село Трапище, село Тръбач, село Чудомир.
Гъстотата на селищната мрежа е близка до средната за страната - 6 селища на 100
кв.км. Равномерното разпределение на селищата по територията на общината е благоприятна
предпоставка за формиране и функциониране на жизнената среда и териториално-селищна
общност. Населените места са със сходни функционални характеристики и облик.
Средната гъстота на населението в община Лозница (34,53 души на кв. км. за 2019 г.) е
по-ниска от средните стойности за област Разград (46) и много под средната гъстота за за СЦР
(53,10) и съответния показател за страната (62,98).
Таблица 1: Баланс на територията на община Лозница (дка)
Общо

Земеделска

Горска

Населени
места

Водни течения
и водни площи

За добив на
полезни
изкопаеми

За транспорт и
инфраструктура

240565

173720

37182

11903

6169

635

10956

Източник: Национален статистически институт

Графика 1: Разпределение на площта на община Лозница по видове територии

Източник: Национален статистически институт

Около 88% от територията на община Лозница се състои от земеделски и горски
площи. Най-голям е относителният дял на земеделската земя – 173 720 дка или 72%.
Населените места и другите урбанизирани територии са 5% от общата площ (11 903 дка).
Площите за транспорт и инфраструктура заемат 4,55%, а водните течения около 2,56%. Наймалък относителен дял имат териториите за добив на полезни изкопаеми 0,26%.
2.1.1. Релеф
Релефът на община Лозница е разнообразен – предимно хълмист и платовиден, със
средна надморска височина 370 м. Според физикогеографската подялба на Република
България общината попада в територията на Източната Дунавска равнина. Тази част от
подобластта се нарича “Лудогорие” и представлява обширно, вълнообразно, дълбоко
насечено плато. Северната част на общината обхваща част от Разградските и Самуилски
височини. Релефът на терена оформен от тектонични сили определя двата водоснабдителни
басейна – Голяма Камчия на югоизток и Бели Лом на северозапад.
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Дунавската платова платформа е играла относително пасивна роля спрямо
нагъвателните процеси в Старопланинската геосинклинала. За нея са характерни
платформеният тип тектонични движения – бавни, продължителни и диференцирани
колебания на земната кора, придружени с разломяване на някои нейни части. Установено е
съществуването на плоска, с голям радиус на захранване коруба, наречена РазградскоСамуилска. Тя се очертава като изявена регионална структура в Източната подобласт.
За територията на общината са заведени в Националния баланс за запасите и ресурсите
на подземните богатства предварително оценени ресурси от глини за фасадни плочки и
битова керамика от находище „Лозница“.
В долините на реките и доловете са формирани алувиални наслаги от пясъци и чакъли.
2.1.2. Климат
Климатът е умерено-континентален и се характеризира с горещо лято и студена зима.
Най-студените месеци през годината са януари и февруари. Не са изключения и резките
понижения на температурите през пролетта и есента. Като най-топли се очертават месеците
юли и август. Типичен пролетен месец е април, а типичен есенен - октомври. Средната
годишна амплитуда на температурата е 22-24˚С. Пролетта и есента имат характер на преходни
сезони, като есента е по-хладна от пролетта.
Фиг. 4: Средни месечни температури и валежи в община Лозница

Източник: www.meteoblue.com/bg

„Среднодневният максимум“ (плътна червена линия) показва средната максимална
дневна температура за всеки месец за Лозница. По същия начин „Среднодневният минимум“
(плътна синя линия) показва средната минимална дневна температура.
Фиг. 5: Средномесечни максимални температури и мразовити дни в община Лозница

Източник: www.meteoblue.com/bg
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Горещите дни и студените нощи (пресечени червени и сини линии) изразяват средната
дневна температура в най-топлия ден и средната-нощна температура в най-студената нощ от
месеца за последните 30 години. Характерни за зимата са отрицателните температури
(абсолютна минимална температура -27°), а лятото е сухо и топло (абсолютна максимална
температура + 39,5°С). Средномесечните температури са -2,0°С през януари и 21,5°С през
юли, а средногодишната амплитуда достига 23,5°С.
Средноденонощната годишна температура на въздуха е 10-12°С. Средномесечната
максимална температура е през м.юли (26.2°С), а средната минимална температура е януарска
(-5.8°С). Абсолютната максимална температура е 37°С, а абсолютната минимална -25.8°С.
Средногодишната сума на валежите е 67.4 мм/м2.
Фиг. 6: Средномесечна продължителност на слънчевото греене в община Лозница
(брой дни)

Източник: www.meteoblue.com/bg

Във ветровия режим преобладават подчертано западните и североизточни ветрове със
средномесечна скорост от 1 м/с.
Фиг. 7: Роза на ветровете на територията на община Лозница

Източник: www.meteoblue.com/bg

Най-силни ветрове духат през зимата и началото на пролетта, а най-слаби – през лятото
и есента. Характерна особеност е сравнително честата и интензивна поява на фьон. Наличието
на късни пролетни и ранни есенни слани е крайно неблагоприятно за овощарството и
зеленчукопроизводството. При нахлуване на студен фронт в края на пролетта и в началото на
лятото често падат и градушки.
14

Програма за управление на отпадъците на община Лозница 2021-2027 г.
Средната относителна влажност на въздуха варира от 64% до 85%. През януари и
декември валежите са от дъжд и сняг. Годишната им сума е от 500 до 600 мм с максимуми
през май и юни, а минимумите през януари и февруари.
Максималната снежна покривка се натрупва през януари - 112 cm, а минималната през
октомври - 2 cm. Сезонното разпределение на валежите е неравномерно.
Тъй като нахлуващите откъм северозапад въздушни маси се изваляват при пренасянето
им, валежите в тези области са по-слаби. Средното месечно и сезонно разпределение на
валежите за 100-годишен период (1895 - 1995 г.) за община Лозница е както следва: зима 131 мм; пролет - 165 мм; лято - 227 мм; есен - 133 мм.
Фиг. 8: Средномесечни количества на валежите в община Лозница

Източник: www.meteoblue.com/bg

Очакваните промени в климата на общината са свързани с отчетената за България обща
тенденция към затопляне, както и увеличаване честотата на екстремните метеорологични и
климатични явления като засушавания, проливни валежи, гръмотевични бури и градушки.
Предвижданията са за намаляване на годишната амплитуда между максималната и
минималната температура на въздуха, като минималната температура се повишава по-бързо
от максималната и намалява дебелината на снежната покривка. Това води до изместване на
горната граница на широколистните гори към по-голяма надморска височина, увеличаване на
недостига на вода в почвата, промяна в ареалите на редица видове и загуба на
биоразнообразие.
2.1.3. Водни ресурси
Територията на община Лозница обхваща част от Дунавски район за управление на
водите и е разположена югозападно от подземния малм-валанжски водоносен хоризонт.
Водните ресурси в общината са значителни и основно включват голям брой водоеми.
На територията на община Лозница са разположени части от две повърхностни водни
тела, категория река и едно водно тяло категория езеро.
Двете повърхностни водни тела категория река са части от водосбора на р.Бели Лом, в
поречие Русенски Лом. Едното тяло e с европейски код BG1RL900R008, обхваща водосбора
на р.Бели Лом от извора до язовир Бели Лом. Другото е част от водосбора на р. Бели Лом,
р.Бели Лом след яз.Бели Лом и р.Малки Лом от яз.Ломци до вливане и е с европейски код
BG1RL900R012. Водните тела са категория река, тип BGTR11 (малки и средни карстови
реки). В общината има 15 водоизточника на питейни води, два от които са за гр. Лозница. На
територията ѝ се намира най-големия язовир в района – язовир „Бели Лом“ с обем 25 500
хил.куб.м. Общият брой на язовирите и водоемите е 20, като 5 от тях са отдадени за
стопанисване на концесия. Към момента язовирите не се използват за водоснабдяване, тъй
като то се осигурява от дълбоки сондажи и задоволява потребностите на общината. Язовирите
са важен ресурс за развитие на поливно земеделие. Язовирите и микроязовирите основно се
използват за рибовъдство.
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Като цяло речната мрежа на територията на община Лозница е рядка и слаборазвита.
Най-голямо хидрогеографско значение има р. Бели Лом. Горните и средните течения на
реките са врязани в льоса и в терциерните и кредни варовици, като образуват дълбоки и сухи
долини.
Долинната мрежа на реките на Разградско-Самуилската подутина има радиално
устройство. Морфологията на речните долини, врязани в миоценски варовици и пясъци се
отличава съществено от морфологията на долините, врязани в плиоценските и льосови
наслаги. Каньоновидното всичане е характерно за реките Черни, Малки и Бели Лом. Високите
части на склоновете са заети от структурни стъпала, а върху по-ниските са развити речни
тераси.
На територията на Община Лозница няма находища на минерални води.
2.1.4. Почви и полезни изкопаеми
В основната част от територията на община Лозница преобладават излужените
черноземи и тъмносивите горски почви. Изключително ценен и богат е растителния ресурс от
лечебни растения. Рeлефът и почвено-климатичните условия в района са създали условия за
естественото развитие на почти целия набор лечебни растения, диворастящи плодове и гъби.
Физичните, физико-химичните и химичните свойства на черноземите са силно
повлияни от ерозионните процеси. По механичен състав почвите са песъкливо-глинести. От
механичните фракции преобладават частиците на "едрия прах". Съдържанието на физична
глина в повърхностния слой е от порядъка на 48%. По съдържание на органични вещества
почвите са средно хумусни.
Поради изсичането на горите и интензивните ерозионни процеси, сивите горски почви
се характеризират с маломощен хумусно-алувиален хоризонт, който варира от 5 до 30 см.,
като средно не надвишава 20 см. дълбочина. Сивите и тъмносиви горски почви имат добра
структура, пропускат въздуха и задържат влагата и бързо се затоплят през пролетта.
Фиг. 9: Почвено-географско райониране на територията на България
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Според Атласа на почвите в България, почвите в района на Община Лозница са:
• Клас: Черноземи
Тип: Карбонатни черноземи слабомощни
Тип: Излужени чернoземи
Тип: Типичен чернозем
• Клас: Горски почви
Тип: Сиви горски почви
Тип: Тъмносиви горски почви
• Клас: Азонален почвен тип
Тип: Хумусно-карбонатна почва
Черноземните почви са разпространени в Дунавската равнина /западна и средна част/,
Южно-добружанското плато и Лудогорието. Привързани са към равнино-хълмистия релеф на
равнината, льосовата покривка, сухия умерено-континентален климат и сухолюбива
растителност. Характеризират се с повишена мощност на хумусния хоризонт /60-80 см/, но с
ниско хумусно съдържание /2-4%/. Поделят се на: карбонатни, типични, излужени и
деградирали.
Карбонатни черноземи - характеризират се с различна мощност и хумусен хоризонт
/40-60см/. Съдържат специфични образования-карбонатни мицели, разположени на дълбочина
20-150 см.
Типичните черноземи-формирани са върху разкъсана льосова основа, при по-хълмист и
по-дълбоко разчленен релеф. В морфологично отношение не се различават съществено от
карбонатните черноземи, с тази разлика, че карбонатите при тях се наблюдават във
височинния интервал 25-60см. Мощността на хумусния хоризонт е 50-70см. Поради
идентичните свойства на типичните черноземи с тези на карбонатните те се обединяват в една
обща агро-производствена група.
Излужените черноземи - формирани са върху льосовиден и песъчливо-глинест
субстрат, умерено-континентален климат, дъбови гори и ливадно-степна растителност. В
сравнение с карбонатните и типичните черноземи, тези почви са с по-добри агропроизводствени свойства. Това се дължи на тежкия механичен състав и по-висока
водозадържаща способност. Тези почви са едни от най-плодородните почви.
Горски почви
Сиви горски почви-развити са върху хълмист и нископланински релеф, дълбоко разчленен и изграден от кредни и терциерни седименти - мергели, варовити пясъчници, мергелни
варовици. Формирани са при по-влажен умерено-континентален климат и широколистна
растителност. Отличават се с глинесто съдържане във вертикалния почвен профил, по-високо
хумусно съдържание /2-5% /, и по-малка дебелина на хумусния хоризонт от черноземните
почви. Сивите горски почви се поделят на тъмносиви и сиви и светлосиви горски почви.
Тъмносивигорски почви се срещат в съчетание с деградираните черноземи и сивите
горски почви.Образувани сав/у льосовиден субстрат и редки смесени широколистни гори,при
преобладаващото участие на ливадно-степна растителност. Те са с най-мощен хумусен
хоризонт /до 45 см/ и мощен алувиален хоризонт /до 110см/. Характеризират се с тежък
механичен състав.
Сивите горски почви са свързани с по-активното почвообразуващо участие на горската
растителност и по-малка мощност на хумосно-елувиалния хоризонт на почвообразуващия
субстрат.
На територията на община Лозница няма промишлени замърсители, а намалената
употреба на торове и пестициди в селското стопанство също допринася за липсата на
замърсявания. Общото състояние на почвите в общината може да се определи като добро.
Полезни изкопаеми
За територията на общината са заведени в Националния баланс за запасите и ресурсите
на подземните богатства предварително оценени ресурси от глини за фасадни плочки и
битова керамика от находище „Лозница“.
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По данни на Министерството на енергетиката на територията на община Лозница към
2021 г. не се използват находища на полезни изкопаеми и няма действащи концесии за добив
на подземни богатства.
Няма предоставени по реда на Закона за подземните богатства концесии за добив на:
метални полезни изкопаеми, неметални полезни изкопаеми – индустриални материали; нефт и
природен газ; твърди горива; скалнооблицовъчни материали. Няма заявени инвестиционни
намерения и „бъдещи проекти“ за добив на подземни богатства на територията на общината.
2.2.

Административно-териториална характеристика

Съгласно настоящото административно-териториално деление на страната град Лозница е
общински център на едноименната община. Селищната мрежа в територията на общината се е
формирала в зависимост от природните и теренни условия и с оглед развитието на поминъка
на населението. Тя се състои от 16 населени места – 1 град и 15 села.
Урбанистичната структура на община Лозница включва град Лозница и селата: Бели
Лом, Веселина, Гороцвет, Градина, Каменар, Крояч, Ловско, Манастирско, Манастирци,
Сейдол, Синя вода, Студенец, Трапище, Тръбач, Чудомир. Селищната мрежа е добре
изградена и сравнително балансирана.
Фиг. 10: Селищна мрежа на община Лозница

Съгласно йерархичната система на Националната концепция за пространствено
развитие на България за периода 2013-2025 г., Лозница е определена като 5-то йерахично
ниво. Това са 140 много малки градове и села, центрове със значение за територията на
съответните общини.1
Отстоянието в километри от административния център – град Лозница до отделните
населени места - села в общината е следното: Бели Лом – 23,2 км, Веселина – 16 км, Гороцвет
– 9,9 км, Градина – 11,9 км, Каменар – 14,7 км, Крояч – 6,3 км, Ловско – 3,2 км, Манастирско
– 7,5 км, Манастирци – 5,6 км, Сейдол – 13,4 км, Синя вода – 5,2 км, Студенец – 7,7 км,
Трапище – 7,4 км, Тръбач – 9,8 км, Чудомир – 7,5 км.
Йерархията на центровете е осъществена чрез оценка на тяхното значение и роля по редица критерии и
показатели за динамика на населението и степента на развитие на техните обслужващи административни,
икономически, транспортни функции и др.
1
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Съгласно §1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони,
урбанистичната класификация на община Лозница включва следните категории населени
места: 1 малък град с население под 5 хиляди жители, 11 малки села (от 250 до 1000 жители) –
Бели Лом, Веселина, Гороцвет, Градина, Каменар, Ловско, Сейдол, Синя вода, Студенец,
Трапище, Чудомир и 4 много малки села (до 250 жители) – Крояч, Манастирско, Манастирци
и Тръбач. Към момента няма застрашени от пълно обезлюдяване и изчезване населени места с
население под 100 жители.
Броят на населените места в общината обуславя и стойността на показателя „гъстота на
селищната мрежа – 6 на 100 кв.км. (при 4.1/100 кв.км. средно за Област Разград и 4.8/100
кв.км. за страната). Селищната мрежа е сравнително устойчива и равномерно развита, като
общинският център е традиционен средищен център на селата от общината.
Икономическият облик на селата е селскостопански, с подчертан самозадоволяващ се
производствен характер. Като цяло, в селата липсват възможности за трудова заетост,
обезпечаваща жизнената кариера на младите хора. Структурата на първичния социален сервиз
е почти огледален образ на тази категория селища и възрастовия профил на населението им.
В сравнителен план, сред населените места по степен на развитие на селищните си
функции се откроява общинския център - гр.Лозница. Интегриращите му възможности са
основно по линия на административните и някои от социално обслужващите му функции образование и социални дейности.
По отношение на икономическите и на другите обслужващи функции и влиянието им
върху останалите селища в общината, гр.Лозница изпитва силното конкурентно влияние на
областния център - гр. Разград. По степен на благоустроеност, селата имат сходни
характеристики – всички са електрифицирани и водоснабдени, но в тях липсва канализация.
Като пространствена структура, селищната мрежа е добре развита, балансирана върху цялата
територия на общината. Дисбалансът (поляритетът) се дължи на демографските и
функционални характеристики.
2.3. Социално-демографска характеристика
Демографските ресурси с техните образователни и квалификационни характеристики
са един от решаващите фактори за местното развитие и растеж. В община Лозница
продължават неблагоприятните демографски тенденции за намаляване и застаряване на
населението.
Таблица 2: Население в община Лозница 2015 – 2019 г.
2015

2016

2017

2018

2019

Всичко

8721

8576

8505

8375

8307

Мъже

4357

4292

4251

4174

4130

Жени

4364

4284

4254

4201

4177

Източник: Национален статистически институт
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Динамиката показва трайна тенденция на намаляване на населението (с около 5% за
последните 5 години) или с 414 души през 2019 г. спрямо 2015 г. Към 31.12.2019 г. в община
Лозница живеят общо 8307 души, 50,3% от които жени и 49,7% мъже.
Таблица 3: Население под, в и над трудоспособна възраст по пол 2016 - 2019 г.
2016

2017

2018

2019

Всичко Мъже Всичко Мъже Всичко Мъже Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени

Общо
Под
трудоспособна2
В трудоспособна3
Над
трудоспособна4

8576

4292

4284

8505

4251

4254

8375

4174

4201

8307

4130

4177

1265

631

634

1226

624

602

1182

596

586

1158

581

577

5346

2937

2409

5282

2889

2393

5210

2841

2369

5161

2802

2359

1965

724

1241

1997

738

1259

1983

737

1246

1988

747

1241

Източник: Национален статистически институт

През 2019 г. под трудоспособна възраст е около 14% от населението на общината.
Възрастните над трудоспособна възраст са 1988 души или 24%. Около 62% е делът на хората
в трудоспособна възраст на 15 и повече години.
Към 2019 г. лицата над 60-годишна възраст са 28% от населението, децата и младежите
до 29 г. са също 28%. Останалите 44% са хора в активна трудова възраст между 30 и 59
години. Анализираните особености на възрастовата структура, свидетелстват за слаба
тенденция на застаряване на населението на територията на община Лозница.
Таблица 4: Население в община Лозница по възрастови групи към 2019 г.
Възраст
2019
Общо
8307
673
0-9
827
10-19
817
20-29
1047
30-39
1261
40-49
1369
50-59
1157
60-69
847
70-79
309
80+
Източник: Национален статистически институт

Когато възрастовата структура е деформирана не може да се осигури както
възпроизводството на населението, така и възпроизводството на трудовия потенциал. За
Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години.
В трудоспособна възраст - жени от 16 до 60 години и 8 месеца и мъже от 16 до 63 години и 8 месеца.
4
Над трудоспособна възраст - тези граници са до навършването на 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и
8 месеца за мъжете.
2
3
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влошаването на възрастовата структура у нас съществено допринесоха мащабните
емиграционни процеси предимно сред младите възрастови групи. Емигрирането на цели
млади семейства (заедно с децата) обуславя ускоряването на процеса на застаряване, което
поставя натиск върху публичните разходи за пенсии, здравеопазване и социални грижи.
Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на
неговото естествено и механично (миграционно) движение.
Таблица 5: Естествен прираст на населението на община Лозница 2014-2019 г.
Година
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Общо
72
62
62
66
70
67

Живородени
Умрели
Естествен прираст
Момчета Момичета Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени
39
33
157
76
81
-85
-37
-48
26
36
133
73
60
-71
-47
-24
31
31
140
75
65
-78
-44
-34
42
24
114
72
42
-48
-30
-18
36
34
140
79
61
-70
-43
-27
30
37
145
75
70
-78
-45
-33
Източник: Национален статистически институт

Естественият прираст на населението в община Лозница е отрицателен, като през 2019
г. е минус 78 души. Средногодишният брой на живородените деца в общината за периода
2014-2019 г. е 66. Средната смъртност за периода е 138 човека годишно. Тенденциите на
ниска раждаемост и висока смъртност водят до дисбаланс в демографските показатели на
общината и са причина за отрицателния естествен прираст.
Таблица 6: Заселени, изселени и механичен прираст в община Лозница 2014-2019 г.
Година
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Общо
169
197
159
230
192
285

Заселени
Изселени
Механичен прираст
Мъже
Жени
Общо
Мъже
Жени
Общо
Мъже
Жени
65
104
268
108
160
-99
-43
-56
83
114
234
107
127
-37
-24
-13
73
86
226
94
132
-67
-21
-46
103
127
253
114
139
-23
-11
-12
78
114
252
112
140
-60
-34
-26
125
160
275
124
151
10
1
9
Източник: Национален статистически институт

Механичният прираст през повечето анализирани години е отрицателен, като през 2014
г. достига – 99 души. През следващите години варира в малки граници и през 2019 г. вече е
положителен с показател от 10 души. Средногодишно населението на община Лозница
намалява от миграция с около 46 човека, което оказва съществено влияние върху
демографските процеси. Постепенно тенденциите на изселване от общината намаляват и
нетния механичен прираст се очаква да се запази положителен през следващите години.
Таблица 7: Население по населени места в община Лозница към 31.12.2019 г.
Община/
Населено място
Лозница
с. Бели Лом
с. Веселина

Общо
8307
615
853

с. Гороцвет

349

с. Градина

323

с. Каменар

458

с. Крояч

129

с. Ловско

597
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гр. Лозница

2008

с. Манастирско

167

с. Манастирци

237

с. Сейдол

441

с. Синя вода

791

с. Студенец

371

с. Трапище

516

с. Тръбач

148

с. Чудомир
304
Източник: Национален статистически институт

Населението е равномерно разпределено в общинската територия. Около 24% от
жителите на общината живеят в град Лозница, а всички останали 15 населени места са с
население под 1 000 жители.
Таблица 8: Население по постоянен и настоящ адрес към 31.12.2020 г.
Населени места

Постоянен адрес

с. Бели Лом
с. Веселина
с. Гороцвет
с. Градина
с. Каменар
с. Крояч
с. Ловско
гр. Лозница
с. Манастирско
с. Манастирци
с. Сейдол
с. Синя вода
с. Студенец
с. Трапище
с. Тръбач
с. Чудомир
Община Лозница

Настоящ адрес

1252
613
1870
920
465
412
536
343
657
567
251
134
917
643
2772
2155
334
165
258
254
551
507
1221
833
521
456
811
564
192
149
543
363
13151
9078
Източник: http://www.grao.bg

Постоянен и настоящ
адрес в същото
населено място

561
867
341
314
476
112
612
1964
141
229
472
787
432
500
135
305
8248

По данни на ГРАО към 31.12.2020 г. населението на община Лозница по постоянен
адрес е 13151 души, а по настоящ адрес 9078 души. Жителите с постоянен и настоящ адрес в
същото населено място са 8248 души. Разликата между населението по данни на НСИ и ГРАО
се дължи на факта, че голяма част от хората избрали постоянен адрес в населено място на
община Лозница не живеят реално в общината и имат друг настоящ адрес. Броят на жителите
с постоянен и настоящ адрес в същото населено място, които формират реалното население на
общината е близък до броя на жителите по данни на НСИ.
Домакинствата са основни генератори на битови отпадъци. По данни на НСИ от
преброяването на населението към 01.02.2011 г., дДомакинствата, живеещи на територията на
община Лозница са общо 3315. Средният брой членове на едно домакинство е 2,8 човека.
Актуални данни за броя на домакинствата по населни места ще има след Преброяването на
населението и жилищния фонд от НСИ през 2021 г.
2.4. Икономическо развитие
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2.4.1. Развитие на икономиката – тенденции, процеси, проблеми
Структуроопределящи отрасли за местната икономика са селското стопанство,
търговията и преработващата промишленост. Структурата на тези сектори и специализация
определят характера на цялата територия и облика на населените места.
Таблица 9: Брой предприятия (без финансовите) в община Лозница за 2018 г. 5
Икономически дейности

2018

2019

56
Селско, горско и рибно стопанство
25
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на електрическа и топлинна
енергия и на газообразни горива
6
Строителство
103
Търговия, ремонт на автомобили е мотоциклети
8
Транспорт, складиране и пощи
10
Хотелиерство и ресторантьорство
Създаване и разпространение на информация и творчески
продукти; Далекосъобщения
Операции с недвижими имоти
3
Професионални дейности и научни изследвания
Административни и спомагателни дейности
Образование
5
Хуманно здравеопазване и социална работа
Култура, спорт и развлечения
8
Други дейности
230
Общо за общината:
Източник: Отдел „Статистически изследвания“ - Разград

63
19
5
92
7
11
5
7
219

Най-много фирми през 2019 г. развиват дейност в сектора на търговията и услугите –
92 предприятия (42% от общия брой), следва сектор „селско, горско и рибно стопанство” – 63
броя (28,7%) и преработваща промишленост – 19 предприятия или 8,68%. Общия брой на
предприятията намалява през 2019 г. в сравнение с 2018 г. с 11 броя или около 5%.
Таблица 10: Сравнителен анализ на основните икономически показатели на отчетените
нефинансови предприятия 2018-2019 г.

Година

Брой
предприятия

Произведена
продукция

Приходи от
дейността

ДМА

Заети
лица

Наети
лица

Хиляди лева

Брой
2018

230

44888

63028

35308

751

550

2019

219

43369

62196

33793

634

453

Източник: Национален статистически институт

Икономическите показатели на нефинансовите предприятия през 2019 г. намаляват
минимално в сравнение с 2018 г., което се дължи основно на намаляване на общия брой на
предприятията. В най-голяма степен намаляват фирмите в преработващата промишленост и
търговията, а в сектора на селското стопанство броят им се увеличава. Броят на заетите и
наети лица също намалява значително през последната отчетна година.
Около 55% от общата стойност на произведената продукция е резултат от дейността на
предприятията в селско, горско и рибно стопанство. Около 35% от произведената продукция в

Актуалните статистически данни за икономическото развитие на общините към момента на изготвяне на
настоящия Годишен отчетен доклад са за 2018 г. Данните за 2019 г. по икономически показатели ще бъдат
публикувани от НСИ в края на 2020 г.
5
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общината и нетните приходи от продажби са реализирани в сектора на преработващата
промишленост. Останалите сектори имат значително по-малък финансов принос.
Общо 95% от предприятията в общината или 208 броя са микро с до 9 заети лица,
останалите 5% са малки предприятия с персонал от 10 до 50 лица. Към 2019 г. в Лозница няма
средни и големи предприятия с повече от 50 работници и служители.
Средната годишна работна заплата в община Лозница през 2019 г. се увеличава с 1 510
лв. в сравнение с 2018 г. и достига 9 546 лв., но остава със стойности под средните за област
Разград (11 569 лева) и за страната (13 755 лева).
Средната брутна годишна работна заплата и доходите на населението в общината са
важен показател за определяне размера на такса „Битови отпадъци”.
Състоянието на местната икономика се определя и влияе от много на брой и различни
по естество фактори, които биват както вътрешни, така и външни. В тази връзка е важно да се
определи икономическото състояние на заобикалящите общината територии, което
детерминира средата за нейното развитие, позицията на общината спрямо съседните й
общини, наличните й сравнителни предимства и потенциали за растеж, както и основните
ограничители за икономическия подем на общината.
2.4.2. Промишленост
Промишлеността е относително слабо развит сектор в община Лозница. Застъпени са
най-вече преработката на хранителни продукти и металообработването.
За изследвания период броят на предприятията е почти постоянен с промяна между 1-3
броя на година. Показателите в сектора са променливи. Най-високи стойности на произведена
продукция и приходи от дейността са отчетени през 2016 г. През 2017 година се наблюдава
спад и през 2018 г. отново има леко покачване.
Стойностите през 2018 г. са се покачили с над 20% спрямо 2014 г. Произведената
продукция е с 23,3% повече, а приходите от дейността са нараснали с 28,7%.
През 2019 г. започва изграждането на модерна мелница и складово стопанство за
зърнени култури се създават в град Лозница по проект „Изграждане на мелница за кориандър
и силозно складово стопанство“, в рамките на подмярка 4.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селско стопански продукти“ от Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020 г. Бенефициент на евросредствата е фирма „Агро Лозница“ ООД.
Стойността на проекта е близо 8 млн. лева, от които 1 889 689.52 лева са безвъзмездна
финансова помощ, а останалата част е собствено участие на бенефициента. Агрокомплексът
се изгражда върху парцел на бившия завод „Арма“ АД в града. Предвидени са три строителни
етапа. Първият включва строителство на мелница за кориандър и силозно складово
стопанство за зърно. Вторият етап ще разшири съществуващата мелница, която освен
кориандър ще преработва и пшеница. Накрая ще отвори врати и автоматизирана пекарна за
хляб и други тестени изделия, с което ще бъде затворен целия производствен цикъл.
Като цяло община Лозница има потенциал за инвестиции и успешно развитие на
екологично чисти производства и има наличие на неизползвани терени и сгради.
Традициите в земеделието могат да се използват за създаване на предприятия в
хранително-вкусовата промишленост (преработка на мляко, месо, плодове и зеленчуци),
които могат и трябва да се използват с цел развитие на местната икономика, повишаване на
заетостта и жизнения стандарт на населението.
2.4.3. Селско стопанство
Сектора включващ селско, горско и рибно стопанство е основния по икономически
показатели в община Лозница. Той осигурява и поминък на голяма част от населението, което
работи в малки лични стопанства, независимо от високия риск и ниската рентабилност.
Развитието на сектора е обусловено в голяма степен от природо-географските фактори
и ресурси в общината. В периода 2014-2018 г. се наблюдава сериозно изменение в броя на
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предприятията, опериращи в сектора – от 46 те достигат до 56 и към 2018 г. съставляват 24,3%
от всички стопански единици в общината.
Положителна е тенденцията за увеличаване на произведената продукция, както и
приходите на предприятията. Относителният им финансов дял в местната икономика е над
50% от всички за 2018 г. Това подчертава, че пътят на община Лозница е към развитие на
аграрния сектор.
Растениевъдство
Природно-климатични фактори в общината са благоприятни за развитие на отрасъла.
Наличните значителни поземлени ресурси, съставляващи 72,2% от общата територия на
общината и благоприятните почвено-климатични условия превръщат земеделието в основен
източник на доходи.
Според официалните данни на ОД „Земеделие“ – Разград, земята, която се обработва
през 2020 година е 168 111 дка. През периода 2017-2020 г. има ясно изразена тенденция за
увеличаване на обработваемите площи през всяка следваща година. За разгледания 4 годишен
период, размера на обработваемите зами се увеличава общо с 12 255 дка.
Таблица 11: Обработваема земеделска земя за община Лозница 2017-2020 г.
Година

Ниви

2017
2018
2019
2020

155 856
161 258
164 205
168 111

Източник: ОДЗ – Разград

Общата площ на селскостопанския фонд за 2019 г. е 173 720 дка, в това число ниви,
трайни насаждения, ливади и пасища. Средно на жител на общината се падат по 20.91 дка,
което е под средния размер за страната.
Таблица 12: Брой регистрирани земеделски производители по стопански години 2017-2020 г.
2017
248

2018
241

2019
222

2020
217

Източник: ОДЗ – Разград

Броят на регистрираните земеделски производители в община Лозница намалява
ежегодно, като броят им от 248 през 2017 г. намалява до 217 през 2020 г., което представлява
спад с 31 лица или над 12% за последните 4 години. За същия период в общината развиват
дейност 4 земеделски кооперации, разпределени в общинския център и по-големите населени
места. Броят им намалява с 1 през 2020 г. в сравнение с предходните 3 стопански години.
Таблица 13: Баланс на земята в община Лозница по начин на трайно ползване към 2020 г.
Начин на трайно ползване

Имоти
брой
13333
25
2
31
12
5
40
4
93
1162
1206
12
31
203
2

Нива
Зеленчукова култура
Оранжерии с трайни конструкции
Друга посевна площ
Временно неизползувана орна земя
Засолена орна земя
Друга изоставена орна земя
Затревена нива
Трайни насаждения
Овощни насаждения /нетерасирани/
Лозови насаждения /нетерасирани/
Изоставена територия за трайни насаждения
Гора в земеделски земи
Използвана естествена ливада
Временно неизползувана естествена ливада
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Брой %
66,73
0,13
0,01
0,16
0,06
0,03
0,20
0,02
0,47
5,82
6,04
0,06
0,16
1,02
0,01

Площ дка
140188,116
65,607
13,111
74,590
28,948
84,017
342,471
35,062
1532,173
5335,136
2047,160
126,154
140,524
732,518
23,507

Площ %
61,52
0,03
0,01
0,03
0,01
0,04
0,15
0,02
0,67
2,34
0,90
0,06
0,06
0,32
0,01
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Наводнена естествена ливада
Изоставена естествена ливада
Пасище, мера
Стопански двор
Животновъден комплекс и ферма
Кравеферма
Полски път
Друга територия заета от селско стопанство
Залесена горска територия
Иглолистни дървесни видове
Широколистни дървесни видове
Нискостъблени дървесни видове/акация, гледичия/
Незалесена горска територия,подлежаща-залесяване
Голина
Поляна
Нелесопригодна площ-дървесна,храст. растителност
Друг жилищен терен
Друга промишлена територия
Складов терен
Територия за озеленяване или спорт на открито
Терен на градско и крайградско движение
Водно течение

2
16
828
82
9
30
1736
254
63
35
162
19
11
13
6
4
4
42
2
1
8
94

0,01
0,08
4,14
0,41
0,05
0,15
8,69
1,27
0,32
0,18
0,81
0,10
0,06
0,07
0,03
0,02
0,02
0,21
0,01
0,01
0,04
0,47

8,784
34,922
20711,476
242,407
22,810
80,954
6119,447
4051,317
12101,910
2075,148
20453,475
251,754
183,453
503,995
139,642
76,625
21,890
130,009
7,354
1,695
6,682
1060,145

0,00
0,02
9,09
0,11
0,01
0,04
2,69
1,78
5,31
0,91
8,98
0,11
0,08
0,22
0,06
0,03
0,01
0,06
0,00
0,00
0,00
0,47

Източник: ОДЗ – Разград

Приблизително 68% от площите в общината се засяват със зърнени и технически
култури - пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица, като добивите от пшеница и ечемик са над
средните за страната. През периода 2014-2019 г. почти 3 пъти се увеличават площите с трайни
насаждения, които през 2019 г. достигат 10 105 дка. Основно се отглеждат малини, овощни
видове и лозови насаждения.
Графика 3: Обработваема земеделска земя за община Лозница 2014-2019 г.

Източник: ОДЗ – Разград

В община Лозница към 2020 г. има около 4000 дка. напоявани земеделски площи.
Растениевъдството е в голяма степен монокултурно – интензивно зърнопроизводство,
нарастващ дял на зеленчукопроизводство, овощарството и лозарството.
Животновъдство
Тенденцията през годините е запазване броя на отглежданите животни. Функционират
значителен брой животновъдни ферми, но голяма част от животните се отглеждат за
задоволяване на собствените нужди в малки лични стопанства.
Има и създадени традиции, които биха спомогнали за по-бързото приобщаване на
населението към новите екологически изисквания при производството на мляко, месо и яйца.
От таблицата се вижда, че преобладават птицевъдните обекти. По-големите от тях са 4
броя, в които се отглеждат – 102 417 бройлери. Броят на регистрираните в БАБХ
животновъдни обекти за едри преживни животни е общо 172, в които се отглеждат – 2097
говеда. По големите говедовъдни стопанства са 112 броя и в тях се отглеждат общо 1977
говеда, в това число, крави за мляко и месо и телета.
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Таблица 14: Брой животни по видови в община Лозница към 2017-2019 г.
Брой животни
2017
Говеда
2097
Овце
5440
Кози
768
Еднокопитни животни
98
Птици-общо
108917
Зайци
250
Пчелни семейства
5319
Източник: ОДБХ-Разград

2018
2094
5225
768
98
108917
230
5987

2019
2097
5005
687
98
108417
200
6180

Традиционен за общината отрасъл е овцевъдството. Броят на отглежданите животни
намалява през последните 3 години с 435 броя или около 8%, а на козите намалява с 81 броя
или около 10%. Броят на регистрираните пчелни семейства на територията на общината е
6180 и бележи ръст за всяка година от разгледания период, като общото нарастване е с почти
15%. Съществен проблем за развитието на животновъдството остават строгите хигиенни и
ветеринарномедицински изисквания към животновъдните обекти след присъединяването на
страната към ЕС. Не на последно място сериозна пречка пред реализацията на местна
животновъдна продукция се явяват и неизгодните, често прерастващи в нелоялни и
монополни, взаимоотношения между продавачи, посредници и купувачи.
Тенденциите в развитието на селското стопанство следват тези в страната, които са
свързани с намаляване на производството, ниска рентабилност и ниска конкурентоспособност
на сектора. Намаляването на изкупните цени и заливането на пазара с вносни стоки правят
сектора все по-малко привлекателен. Възможностите за финансиране, които предлагат
европейските фондове са добър начин за подкрепа на сектора и неговото възстановяване.
При развитието на селското стопанство в община Лозница трябва да се спазват
изискванията на общата земеделска политика на ЕС, според която заетите в селското
стопанство трябва да използват екологично-устойчиви методи на земеделие. Те трябва да се
стремят да поддържат постоянни затревени площи /тревата абсорбира въглероден двуокис,
което подпомага борбата с климатичните промени/, да отглеждат различни култури, а не моно
култури, и да обработват определена част от тяхната орна територия по начин, който
насърчава биоразнообразието.
2.4.4. Горско стопанство
Горските територии в общината са 36978 дка, което представлява 15,4% от цялата
територия. Основната част от горския фонд е държавна горска територия и попада в
териториалния обхват на ДГС „Разград“ към РДГ - Русе на Северноцентрално държавно
предприятие – ДП – Габрово.
Фиг. 11: Карта на РДГ - Русе
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През периода 2017-2019 г. общата площ на горските територии в община Лозница
почти не се променя.
Таблица 15: Вид, собственост и площ на горските територии 2017-2019 г.
Обща площ на
горите

Вид на площите
Към 31.12.2017 г.
Залесени
Незалесени за залесяване
Недървопроизводителни
ВСИЧКО:
Към 31.12.2018 г.
Залесени
Незалесени за залесяване
Недървопроизводителни
ВСИЧКО:
Към 31.12.2019 г.
Залесени
Незалесени за залесяване
Недървопроизводителни
ВСИЧКО:

Вид на собственост:
Държавна
Общинска
собственост
собственост
Х е к т а р и

Частна
собственост

3666
115
140
3921

3109
111
122
3342

439
3
16
458

118
1
2
121

3662
119
140
3921

3109
111
122
3342

435
7
16
458

118
1
2
121

3658
121
142
3921

3105
113
124
3342

435
7
16
458

118
1
2
121

Източник: РДГ-Русе

За същия период предвиденото и реално добито количество дървесина се увеличава,
като най-голям е обема през 2018 г.
Таблица 16: Предвидена за ползване и реално добита дървесина 2017-2019 г.
Предвидено ползване, добита дървесина, година
Собственост
на горите

Държавни
Общински
Частни
Всичко:

2017
Предвидено
ползване

Добита
дървесина

21315
3987
1709
27011

16880
3932
1067
21879

2018
Предвидено
Добита
ползване
дървесина
Плътни кубични метри
29714
22820
5810
8230
609
624
36133
31674

2019
Предвидено
ползване

Добита
дървесина

37157
3633
147
40937

25591
2188
187
27966

Източник: РДГ-Русе

Горите са едно от големите богатства на община Лозница. Средногодишното ползване
на дървесина от горски фонд в община Лозница е в размер на 27 173 куб. метра. или общо 81
519 куб.м. лежаща и стояща маса.
Ежегодно се провеждат залесителни мероприятия главно с местни, устойчиви
широколистни видове - цер, дъб, сребриста липа, ясен, явор, дива череша и др. Залесяването
включва и някои чужди видове, които са успешно аклиматизирани у нас каквито са: червен
американски дъб, унгарска акация и различни клонове хибридни тополи. Растителното
разнообразие в горския фонд на община Лозница включва над 40 дървесни видове, в т.ч. 4
иглолистни, над 20 храстови видове и над 100 бр. тревни растителни видове. Сред защитените
дървета се срещат видовете зимен дъб, благун, полски бряст и бяла черница. В горите на
Лозница се срещат различни видове едър и дребен дивеч. За едрия дивеч това са благороден
елен, сърна, дива свиня, за дребния дивеч най-характерните видове са див заек, фазан, яребица
и дива патица. През различните сезони се срещат и пролетни видове, каквито са пъдпъдъкът.
От хищниците се срещат лисица, чакал, вълк и дива коза. През последните години данните от
провежданите таксации показват трайно намаляване на едрия дивеч. Това се дължи на
нарастващото бракониерство, което е основният проблем на фауната.
Необходимо е Община Лозница приоритетно да търси финансиране за проекти
свързани със залесяване и опазване на горския фонд. Трябва да се избягват голите сечи в
горите и по-внимателно да се следи състоянието им особено когато се отнася за естествени
гори.
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Горските територии в съответствие с преобладаващите им функции се делят на
категориите защитни, специални и стопански. Защитни са горските територии за защита на
почвите, водите, урбанизираните територии, сградите и обектите на техническата
инфраструктура. Към тях се включват горната граница на гората, защитните пояси, както и
горите, създадени по технически проекти за борба с ерозията.
Голям проблем са незаконните сечи и честото несъобразяване с лесоустройствените
планове от страна на частните стопани. Дървесината се използва основно за отопление, което
също е предпоставка за масови незаконни сечи, предимно от по-бедните групи от
населението.
Общата оценка за състоянието на горите в региона е тревожна. В тях са съсредоточени,
включително и на територията на общината ценни ресурси – дървесина, билки, гъби, богато
биологично разнообразие. От друга страна те са най-застрашени от пряко унищожение. Този
процес се задълбочава от фактът, че ниският жизнен стандарт на местното население, особено
в селата го насочва към най-лесният за бързо оползотворяване на този ресурс.
Горските масиви, въпреки лошото си състояние и необходимостта от рекреационни
мероприятия, се ползват за незаконен добив на дървесина за огрев, като по този начин се
нарушава режимът им на стопанисване и намалява ролята им като бели дробове на природата
2.5. Екологична характеристика
Община Лозница е със съхранена природа и добри параметри за състоянието на
околната среда. Няма сериозни замърсители на основните компоненти на средата - въздух,
води, почви. Факторите, влияещи върху екологичните качества на околната среда в община
Лозница са: автотранспорт, обществено-битови отоплителни източници и промишлени
дейности, които на този етап са незначителни. Елементи на въздействие върху човешкото
здраве са газовете, съдържащи серни и азотни окиси, оловни и серно-кисели аерозоли, прах,
малки метални частици; отпадъчните промишлени води, съдържащи масла, разтворители,
нефтопродукти, ароматични вещества; твърдите битови отпадъци; транспортните шумови
нива.
Данните за състоянието на околната среда в общината по компоненти са предоставени от
РИОСВ – Русе.
Атмосферен въздух
Качеството на атмосферния въздух (КАВ) в Република България се следи от
Министерството на околната среда и водите чрез Националната система за наблюдение,
контрол и информация. За целта територията на страната е разделена на райони за оценка и
управление на КАВ. Екологичният статус на качеството на атмосферния въздух се определя
въз основа на основните контролирани показатели, регламентирани в Закона за чистотата на
атмосферния въздух. Основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния
въздух в приземния слой са суспендирани частици, фини прахови частици, серен диоксид,
азотен диоксид и/или азотни оксиди, въглероден оксид, озон, олово (аерозол), бензен,
полициклични ароматни въглеводороди, тежки метали – кадмий, никел, живак и арсен.
Съгласно дефиницията „Качество на атмосферния въздух” е състояние на въздуха на
открито в тропосферата, с изключение на въздуха на работните места, определено от
състава и съотношението на естествените й съставки и добавените вещества от
естествен или антропогенен произход.
За контролиране на основните и допълнителни показатели на територията на страната
се разполагат пунктове за мониторинг на качеството на атмосферния въздух, като част от
Националната автоматизирана система за екологичен мониторинг, подсистема – „Въздух”.
По класификация (съгласно Приложение №1 към чл.10, ал.3 и 4 от Наредба №7 за
оценка и управление качеството на атмосферния въздух) пунктовете за мониторинг биват:
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1. Транспортно – ориентирани (Т) пунктове за мониторинг са тези, при които броят на
МПС, преминаващи в кръг с радиус 50 м, е не по-малък от 2500 превозни средства
на денонощие.
2. Промишлено – ориентирани (П) пунктове за мониторинг са тези, при които има
преобладаващо влияние на емисии от производствени и други дейности.
3. Градски фонови пунктове за мониторинг (ГФ) са тези които са разположени в
застроената част на град, които не отговарят на критериите по т.2.
4. Извънградски фонови пунктове за мониторинг (ИФ) са разположените на 3-10 км
от град, които не отговарят на критериите по т.2 и 3.
5. Регионални пунктове за мониторинг (Р) са разположените на 10-50 км от град,
които не отговарят на критериите по т. 2 и 3.
6. Отдалечени пунктове за мониторинг (О) са разположените на повече от 50 км от
град, които не отговарят на критериите по т.2 и 3.
Съгласно районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух
(чл.30, ал.1 от Наредба №7 за оценка и управление качеството на атмосферния въздух)
община Лозница попада в „райони, в които нивата на замърсителите не превишават долни
оценъчни прагове”.
Община Лозница като цяло е с нисък потенциал за замърсяване на атмосферния
въздух, няма значими източници на емисии и не спада към зоните, в които са превишени
нормите за КАВ или горните оценъчни прагове. Качеството на атмосферния въздух на
територията на общината не създава риск за здравето хората, тъй като нивата на
замърсителите на въздуха не превишават оценъчните прагове, с изключение на показателите
сероводород и фини прахови частици (ФПЧ10).
Съгласно Националната система за екологичен мониторинг (НСЕМ), Община Лозница
не е определена като район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух
(РОУКАВ), поради което на територията й не са извършвани контролни измервания за
качеството на въздуха. В община Лозница няма разположен пункт за наблюдение на
качеството на атмосферния въздух (КАВ), няма изградена и/или функционираща
Автоматична измервателна станция, като част от Националната система за мониторинг на
околната среда (НСМОС). През периода 2015-2020 г. не са извършени измервания на КАВ в
общината с Мобилна автоматична станция.
В докладите за състоянието и опазването на околната среда на РИОСВ - гр. Русе няма
данни за замърсяване на въздуха на територията на общината.
Не е извършван мониторинг на атмосферния въздух на територията на община
Лозница през 2015-2019 година и липсват данни за КАВ за периода.
На територията на общината Лозница няма източници на емисии отпадни газове,
включени за контрол чрез инвентаризационни карти. Емисионен контрол на източниците на
емисии, разположени на територията на община Лозница през последните пет години не е
извършван. Няма наложени санкции по компонент атмосферен въздух.
От националната мрежа за мониторинг най-близо са разположени автоматичната
измервателна станция (АИС) „Възраждане” в гр. Русе и АИС в гр. Шумен, които не са
представителни за община Лозница.
Община Лозница е с ниска степен на промишлено развитие. Застъпени са най-вече
селското стопанство, преработката на хранителни продукти и металообработването. В
общината са представени и отрасли като дървообработване, шивашка промишленост,
млекопреработваща промишленост. Няма данни за предприятия, които да са източници на
отпадъчни газове и да предизвикват сериозно замърсяване на атмосферния въздух в районите,
където са ситуирани.
Основните промишлени източници на емисии отпадни газове на територията на
община Лозница, в които се извършва периодичен мониторинг на емисиите са:
•
„Плампелет“ ЕООД, гр. Лозница – предприятие за производство на пелети;
•
„Адиса“ ООД, гр. Лозница – предприятие за производство на пелети.
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При извършените през последните години Собствени периодични измервания (СПИ)
на емисиите отпадни газове на източниците на емисии не са констатирани превишения на
нормите за допустими емисии (НДЕ) на изпусканите замърсители.
Оценката на качеството на атмосферния въздух и нивата на фини прахови частици
(ФПЧ10) се извършва въз основа на анализ на факторите, които могат да имат принос към
наднормените нива на замърсяване по отношение на:
- наличие на неблагоприятни климатични условия, в т.ч. ниски средноденонощни и
средногодишни скорости на вятъра (под 2 m/s) или тихо време; образуване на мъгли; влияние
на топографските условия (особености) на терена (напр. при котловинни и низинни форми на
релефа); вертикално смесване на въздушни маси; противостоене на въздушни маси с океански
произход с такива от континентален произход;
- наличие на специфични за дадено място други дисперсионни характеристики (т.е.
характеристики на разпространение на замърсителите);
- наличие на други природни източници (силни ветрове, пренос на природни частици от
сухи райони и др.).
- наличие на големи промишлени източници на замърсяване;
- наличие на други фактори, които оказват влияние върху замърсяването на въздуха
(транспорт, бит, селско стопанство).
Община Лозница няма разработена „Програма за управление качеството на атмосферния
въздух“. Предвид разпоредбата на чл. 27, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух,
която гласи, че „В случаите, когато в даден район общата маса на емисиите довежда до
превишаване на нормите за вредни вещества (замърсители) в атмосферния въздух и на
нормите за отлагания, кметовете на общините разработват и общинските съвети приемат
програми за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми по чл.
6 в установените за целта срокове, които са задължителни за изпълнение.“. Ръководството на
Община Лозница счита, че на територията няма превишаване на нормите и съответно не е
необходимо да се разработва специална програма за управление качеството на атмосферния
въздух.
В общината няма източници на емисии отпадни газове, включени за контрол чрез
инвентаризационни карти. Емисионен контрол на източниците на емисии, разположени на
територията на община Лозница през последните пет години не е извършван. Няма наложени
санкции по компонент атмосферен въздух.
В общината няма регистрирани:
- големи горивни инсталации (ГГИ) по смисъла на Директива 2001/80/ ЕС;
- големи неподвижни източници (ГНИ), емисиите от които подлежат на ежегоден отчет
чрез инвентаризационни карти;
- обекти с разрешителни за търговия с квоти за емисии от парникови газове (по
Директива 2003/87/ЕС);
- обекти с издадени комплексни разрешителни по чл.117 от Закона за опазване на
околната среда (ЗООС).
Замърсяването на атмосферния въздух от автотранспорта както обществения, така и
личния е незначително. Транспортният трафик на община Лозница е слабо натоварен.
Замърсяването на атмосферния въздух от транспорта е свързано с лошото състояние на
моторните превозни средства, качеството на използваните горива, организацията на
движението, състоянието на улиците и пътищата. Този вид замърсяване на въздуха заема все
по-голямо място в общото замърсяване, поради увеличението на броя на автомобилите,
дългия срок на експлоатацията им, лошата материално – техническа база за поддържането им.
Трябва да се отбележи, че недостатъчното хигиенизиране на пътните артерии и
голямото количество неозеленени площи допринасят за допълнителното натоварване със
замърсители на атмосферния въздух.
Замърсяването на въздуха от строителни дейности е главно от прах и твърди частици.
Практически то не оказва съществено влияние за състоянието на атмосферния въздух в
31

Програма за управление на отпадъците на община Лозница 2021-2027 г.
общината. Комунално-битовите дейности са едни от основните, замърсяващи въздуха в
община Лозница. Замърсяването е главно през отоплителния сезон и е причинено от
използването на лошокачествени твърди и течни горива – мазут, нафта, въглища, брикети.
Основен източник на замърсяване на въздуха през студеното полугодие на територията
на общината е масовото използване на твърди горива от населението.
Съгласно изискванията на Наредбата към бензиностанциите е необходимо изграждане
на система за улавяне на бензинови пари към резервоарите за съхранение на бензините при
зареждането им по подвижните автоцистерни. Необходимо е монтирането на клапан-адаптор
към вентилационната система на резервоара за бензин, както и адаптор на вливната фуния.
Тази система гарантира улавяне и отвеждане на бензиновите пари в автоцистерните, като в
последствие те се транспортират до съответния терминал за регенериране или съхранение с
последващо регенериране в друг терминал. Обектите извършват дейност с изградена
херметична свързваща система за улавяне на бензиновите пари към резервоарите за
съхранение на бензини. В община Лозница всички обекти са приведени в съответствие с
изискванията.
Община Лозница се характеризира с висока чистота и добро качество на атмосферния
въздух. Няма установено превишаване на ПДК, климатичните условия не благоприятстват
задържане и събиране на атмосферни замърсители в приземния въздушен слой.
Основни замърсители на въздуха в отделни дни са прах - общ и фин и сероводород,
вследствие дейностите на промишлеността и комунално - битовия сектор.
Източници на „неприятни миризми“ за района на общината няма.
Отоплителните инсталации са основен източник на замърсяване на въздуха през
зимния сезон. С използване на екологично чисто гориво – газ за отоплителните инсталации,
замърсяването чувствително ще намалее. Желателно е да се търсят и използват нови
енергийни източници, което би допринесло за ограничаване на емисиите с високо съдържание
на сяра.
Води
Управлението на водите в страната се осъществява и ръководи от Министерство на
околната среда и водите (и подчинените му четири Басейнови дирекции), което е отговорна
институция на национално ниво за прилагане на Рамковата директива за водите в страната.
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.
Екологичното и химичното състояние на повърхностните води се определя на база
получените данни от програмите за мониторинг.
В размките на Плановете за управление на речните басейни са застъпени следните
видове мониторинг:
- контролен - целта на контролния мониторинг е да осигури необходимата информация
за допълване и валидиране на резултатите от прегледа на антропогенния натиск и оценката на
риска, изготвени съгласно изискванията на Приложение II от РДВ, за ефективното планиране
на бъдещите мониторингови програми; за оценка на дългосрочните промени в естествените
условия; за оценка на дългосрочните промени, които са резултат от широкоразпространени
антропогенни дейности;
- оперативен - целта на оперативния мониторинг е да се установи състоянието на онези
водни тела, които са в риск по отношение постигането на добро екологично състояние; да се
направи оценка на промените в състоянието на телата в риск, които са в резултат на
изпълнението на програмата от мерки;
- проучвателен - който се планира за да се установят нивата и риска от случайни и
залпови замърсявания в определена водна площ и предприемане на подходящите мерки за
управление.
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Водните тела – повърхностни и подземни, разположени на територията на община
Лозница се следят от: Басейнова дирекция за управление на водите „Черноморски район“
(БДЧР) с център Варна (поречие река Камчия) и Басейнова дирекция за управление на водите
„Дунавски район“ (БДДР) – гр. Плевен (поречие р. Русенски Лом (река Русенски Лом се
образува от сливането на Бели с Черни Лом).
Състоянието на питейните води и водоизточниците на общината се контролират
системно от РЗИ – Разград. Извършва се наблюдение в мониторингови пунктове, като
разширения химически анализ на водите се прави по различни показатели.


Повърхностни води

Мониторингът на повърхностните води е част от Националната система за мониторинг
на околната среда (НСМОС) и обхваща програми за контролен и оперативен мониторинг.
Целта на мониторинговите програми за контролен мониторинг е да осигурят необходимата
информация за оценка на състоянието на водите в рамките на речния басейн или подбасейн.
Оперативните програми за мониторинг следва да определят състоянието на водните тела в
риск и да оценят промените, които са настъпили в резултат от прилагането на програмата от
мерки. Показателите, които се наблюдават са разделени в три основни групи – основни
физикохимични (температура, pH, неразтворени вещества, електропроводимост, биогенни
елементи (NH4-N, NO3-N, PO4), разтворен кислород, наситеност с кислород, перманганатна
окисляемост, БПК, ХПК, желязо, манган, сулфати, хлориди и др.); приоритетни вещества (33
бр. - силно токсични, устойчиви и лесно биоакумулиращи се вещества) и специфични
замърсители (органични вещества, тежки метали и металоиди, цианиди, феноли и други
специфични вещества), като честотата им на мониторинг е от 4 до 12 пъти в годината.
Община Лозница е богата на водни ресурси. Общо водните повърхности в общината
(водни течения и водни площи) заемат над 2% и делът е най-висок от общините в област
Разград, като стойността му е по-висока и от средната за страната 1,8%. На територията й се
намира най-големия язовир в района – язовир “Бели Лом” с площ 3 450 дка и обем 25 500 000
м3 . Язовирът е разположен между селата Крояч, Манастирци и Студенец. В експлоатация е
от 1963г. Общият брой на язовирите и водоемите е 20, като част от тях са отдадени за
стопанисване под формата на аренда или концесия. Някои от отдадените язовири са вече
зарибени. Към момента язовирите не се използват за водоснабдяване, тъй като то се осигурява
от дълбоки сондажи и задоволява потребностите на общината. Язовирите са важен ресурс за
развитие на поливно земеделие, но през последните години се използват основно за
рибовъдство. Речната мрежа на територията на община Лозница е рядка и слаборазвита. Найголямо хидрогеографско значение има р. Бели Лом, която според категоризацията на
повърхностните водни обекти на територията на РИОСВ-Русе води, попада във II-ра
категория реки, които се ползват за водопой на животни, културни нужди, рибовъдство, воден
спорт и др.
Горните и средните течения на реките са врязани в льоса и в терциерните и кредни
варовици, като образуват дълбоки и сухи долини. Долинната мрежа на реките на РазградскоСамуилската подутина има радиално устройство. Морфологията на речните долини, врязани в
миоценски варовици и пясъци се отличава съществено от морфологията на долините, врязани
в плиоценските и льосови наслаги. Каньоновидното всичане е характерно за реките Черни,
Малки и Бели Лом. Високите части на склоновете са заети от структурни стъпала, а върху пониските са развити речни тераси.
По информация на Басейнова дирекция „Дунавски район“ на територията на община
Лозница попадат следните повърхностни водни тела:
- Повърхностно водно тяло с име „язовир Бели Лом“ и с код BG1RL900L1009;
- Повърхностно водно тяло с име „р. Бели Лом след язовир Бели Лом до вливане на
р. Долапдере при Писанец. вкл. приток р. Наловска“ и с код BG1RL900R1012.
По информация на Басейнова дирекция „Черноморски район“ на територията на
община Лозница попадат следните повърхностни водни тела:
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- Повърхностно водно тяло: „яз. „Съединение" е код BG2KA800L029, определено в
умерено екологично състояние и добро химично състояние, с поставени цели:
предотвратяване влошаването на екологичното състояние; опазване, подобряване и
възстановяване на водното тяло за постигане на умерено екологично състояние чрез
постигане на възможно най-дооро състояние по биологични елементи - МЗБ. МФ и Риби и
чрез постигане на възможно най-добро състояние по физикохимични елементи; запазване на
добро химично състояние;
- Повърхностно водно тяло: „р. Керизбунар (Андере) от извор до язовир
„Съединение с код BG2KA800R030. Водното тяло е определено в лошо екологично състояние
и добро химично състояние, с поставени цели: предотвратяване влошаването на екологичното
състояние; опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на умерено
екологично състояние чрез постигане на възможно най-добро състояние по биологични
елементи - МЗБ. МФ и Риби и чрез постигане на възможно най-добро състояние по
физикохимични елементи; запазване на добро химично състояние.
Таблица 17: Повърхностни водни тела на територията на община Лозница
Код на водното тяло

Дължина (km)/
Площ (km2)

Описание

BG1RL900R1012

р.Бели Лом от яз.Бели
Лом и р.Малки Лом от
яз.Ломци до вливане

202,960

BG1RL900L1009

Язовир Бели Лом

112,113

BG2KA800R030

р. Керизбунар (Андере)
от извор до язовир
"Съединение"

125,9

BG2KA800L029

Язовир "Съединение"

-

История на водното
тяло спрямо ПУРБ
2010-2015

BG1RL900L009 и
BG1RL900R008 и част
от BG1RL900R012

На територията на община Лозница във водосбора на водно тяло BG1RL900L1009 е
разположен мониторингов пункт BG1RL93993MS110 на река Бели Лом преди яз. Бели Лом.
При анализа на резултатите от мониторинга на качеството на водите в този пункт, за
последните години се не забелязва намаляване на съдържанието на биогенни замърсители,
като азот-амониев, нитритен и нитратен, ортофосфат, общ азот и общ фосфор.
Язовир Бели Лом е силномодифицирано водно тяло (СМВТ), тип BGTL13, с
европейски код BG1RL900L1009. Качеството на водосбора и водите на язовир Бели Лом се
наблюдават в пункта разположен на стената на язовира код BG1RL93979MS051. Язовирът е
силномодифицирано водно тяло. През периода 2019-2020 г. от анализа на физикохимичните
елементи за качество става ясно, че водното тяло отговаря на изискванията за умерено
състояние спрямо изискванията на Наредба Н-4. При анализа на специфичните замърсители
не се наблюдават измерени високи концентрации над изискванията на СКОС за добро
състояние. При извършения анализ на приоритетни вещества спрямо Наредбата за СКОС на
резултатите от мониторинга показват, че химичното състояние на водното тяло е не
достигащо добро поради превишени концентрации по показател олово. Превишената
концентрация по показател олово е установена еднократно.
За повърхностно водно тяло - Река Бели Лом след вливане на р. Долапдере при
Писанец, вкл. приток р. Долапдере с два пункта за мониторинг р. Бели Лом след вливане на
р. Долапдере при с. Писанец и р. Бели Лом след с. Писанец. През периода 2019-2020 г. се
наблюдава пункт р. Бели Лом след вливане на р. Долапдере при с. Писанец с мониторингов
пункт BG1RL00931MS080 по нитратната директива. Направеният анализ показва, че
водното тяло отговаря на изискванията за умерено състояние.
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Пунктът на р. Бели Лом при с. Писанец е част от програмата за хидробиологичен
мониторинг и според наличните данни от БЕК макрозообентос и макрофити оценката е
умерено състояние.
За повърхностно водно тяло - с код BG2KA800R030 (р. Керизбунар от извор до
язовир „Съединение“) липсват пунктове за мониторинг на територията на община Лозница.
За повърхностно водно тяло с код BG2KA800L029 (яз. „Съединение“),
хидробиологичен мониторинг се извършва в пункт Лознишко дере - след гр. Лозница, преди
язовира.
Фиг. 12: Повърхностни водни тела и пунктове за мониторинг в община Лозница

Източник: Басейнова дирекция „Дунавски район“

Фиг. 13: Повърхностни водни обекти и повърхностни водни тела

Източник: Басейнова дирекция „Черноморски район“
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Целите за опазване на околната среда на повърхностните водни тела се класифицират на
база на тяхното екологично състояние в пет класа – много добро, добро, умерено, лошо и
много лошо. Целта е постигане на добро състояние до 2027 година. Целта след 2027 г. е
запазване на добър екологичен потенциал и добро химично състояние.
Таблица 18: Цели за опазване на околната среда за повърхностни водни тела на територията на
община Лозница
Код на водното Име на водното
тяло
тяло
BG1RL900R012

р. Бели Лом
след язовир
Бели Лом
до вливане
на р.
Долапдере
при
Писанец,
вкл. приток
р. Наловска

BG1RL900L1009 язовир Бели
Лом

BG2KA800R030

р. Керизбунар
от извор до
язовир
"Съединение"

Екологично
състояние/
потенциал
лошо (БПК5,
N-NH4,NNО3,Ntotal,P-total,
МЗБ,ФБ)

Химично
състояние

умерен (БПК,
N-NH4,NNО3,Ntotal,P-total,
МЗБ,ФП)

добро

Лошо (МЗБ,
МФ, Риби,
БПК, N-NH4,
N-NO3, Ntotal)

добро

добро
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Цел
2021 г.
Постигане на СКОС
за БПК5, N-NH4,NNО3,N-total,P-total,
МЗБ,ФБ за умерен
екологичен потенциал до 2021г.
Предотвратяване
влошаване на
екологичния
потенциал.
Предотвратяване на
замърсяването и
запазване на добро
химично състояние
Постигане на СКОС
за БПК, N-NH4,NNО3,N-total,P-total,
МЗБ,ФП за умерен
екологичен потенциал до 2021г.
Предотвратяване
влошаване на екологичния потенциал.
Предотвратяване на
замърсяването и
запазване на добро
химично състояние

Цел
2027 г.

Постигане на СКОС
за БПК5, N-NH4,NNО3,N-total,P-total,
МЗБ,ФБ за добър
екологичен
потенциал до 2027г.
Предотвратяване
влоша-ване на
екологичния
потенциал.
Предотвратяване на
за-мърсяването и
запазване на добро
химично състояние.
Постигане на СКОС
за БПК, N-NH4,NNО3,N-total,P-total,
МЗБ,ФП за добър
екологичен
потенциал до 2027г.
Предотвратяване
влошаване на
екологичния
потенциал.
Предотвратяване на
замърсяването и
запазване на добро
химично състояние
1. Предот-вратяване
1. Предот-вратяване
влошаването на еколо- влошаването на
гичното състояние;
еколо-гичното
2. Опазване,
състояние;
подобряване и
2. Опазване,
възстановяване на
подобряване и
водното тяло за
възстановяване на
постигане на умерено водното тяло за
екологично състояние; постигане на добро
- постигане на
еко-логично съсвъзможно най-добро
тояние;-пос-тигане и
състояние по биологи- запазване на добро
чни елемен-ти МЗБ,
състо-яние по биоМФ и Риби;
логични елементи - постигане на
МЗБ, МФ и
възможно най-добро
Риби;постигане и
състояние по
запаз-ване на доб-ро
физикохимични
състоя-ние по фиелементи - БПК,Nзикохимични
NH4, N-NO3,N-total;
елементи - БПК,N3. Запазване на добро NH4, N-NO3,N-total;
химично състояние
3. Запазване на добро
химично състояние
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BG2KA800L029

яз.
"Съединение"

умерено
(МЗБ, БПК,
Електропров
одимост, NNH4, N-NO3,
N-total, PPO4, P-total)

добро

1. Предот-вратяване
влошаването на екологичния потенциал;
2. Опазване,
подобряване и
възстано-вяване на
водното тяло за
постигане на добър
екологичен
потенциал:
- постигане и
запазване на добър
екологичен потенциал
по биоло-гични елементи - МЗБ;
- постигане и
запазване на добър
екологичен потенциал
по физико-химични
елементи - БПК,
Запазване на добро
химично състояние

1. Запазване на
добрия екологичен
потенциал;
2. Запазване на добро
химично състояние

Източник: ПУРБ 2016-2021 г. БДУВ ДР и БДУВ ЧР

В община Лозница са изградени язовири, микроязовири, водоеми и рибарници, като
една по – голяма част от тях се стопанисват от Община Лозница, а останалите от „Напоителни
системи” ЕАД гр. София клон Търговище.
Таблица 19: Водоеми на територията на община Лозница
Воден обект,
№ на имота, местност,
№
землище на населеното
място и ЕКАТТЕ

1

2

3

Язовир “Сейдол”
Имот № 000081 в
землището на с. Сейдол,
ЕКАТТЕ 65992
Микроязовир “Крояч”
Имот № 000127 и 000128 в
землището на с. Крояч,
ЕКАТТЕ 39949
Водоем “Чудомир”
имот № 000169 в
землището на с. Чудомир,
ЕКАТТЕ 81619

4

Водоем “Тръбач”, имот №
000196 и 000197 в
землището на
с. Тръбач и имот №
000189 - с. Чудомир
ЕКАТТЕ, 73262, 81619

5

Водоем “Манастирци”,
имот № 000178 в
землището на с.
Манастирци, ЕКАТТЕ
47041

Собствеността на
имота

Община Лозница
АОС № 79/11.05.1998
г.

Община Лозница
АОС №
111/14.04.1999 г.
Община Лозница
АОС №
126/14.04.1999 г.

Община Лозница
АОС №
100/07.10.1998 г.

Община Лозница
АОС №
113/14.04.1999 г.

37

Договор №/
дата срок на договора

Водоползвател
/Концесионер или
наемател/

Концесия
Договор от 18.08.2005
г.
25 години

ЕТ ”Полиграф –
Неделчо ЕневКалоян ЕневДесислава Енева”
гр. Разград
ул. “Антим І № 8
тел. 084/66-01-91
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6

7

8

9

Водоем “Синя вода”, имот
№ 000153 в
землището на
с. Синя вода,
ЕКАТТЕ 66593

Община Лозница
АОС № 81/11.05.1998
г.

Водоем “Сейдол”, имот
№ 000080 в землището на
с. Сейдол, ЕКАТТЕ 65992

Община Лозница
АОС №
80/11.05.1998г.

Водоем “Гороцвет”, имот
№ 000203 в землището на
с. Гороцвет, ЕКАТТЕ
170066
Рибарник “Крояч”, имот
№ 000141 в землището на
с. Крояч,
ЕКАТТ 39949

Община Лозница
АОС №
127/19.04.1999 г.

Концесия
Договор № 30
09.03.2011 г.
за 25 години

„Синплас” ООД
Гр. Разград
Сидер Сидеров

Концесия
Договор № 31
18.03.2011 г.
за 25 години

ЕТ „Красимир
Стоянов 2010”
Гр. Разград
Красимир Стоянов

Община Лозница
АОС №
127/19.04.1999

1
0

Язовир “Тръбач”, имот №
000186в землището на с.
Тръбач, ЕКАТТЕ 73262

1
1

Язовир “Камена чешма”,
находящ се в землището
на гр. Лозница, ЕКАТТЕ
44166

“Напоителни системи”
ЕАД
гр. София клон
гр. Търговище
“Напоителни системи”
ЕАД
гр. София клон гр.
Търговище

1
2

Язовир “Трапище”, имот
№ 000082 и
№ 000083 в землището на
с. Сейдол, ЕКАТТЕ 65992

“Напоителни системи”
ЕАД
гр. София
клон гр. Търговище

гр. Търговище
ул. “Гладстон” № 10;
тел. 2-36-76
гр. Търговище
ул. “Гладстон” № 10;
тел. 2-36-76

гр. Търговище
ул. “Гладстон” № 10;
тел. 2-36-76

Разрешение за рибовъдство – „аквакултури и свързаните с тях дейности“ по Закона за
водите са получили следните язовири на територията на община Лозница:
- Язовир „Тръбач“ с Разрешително №2246 0100/02.12.2016 г., с титуляр „НК 1979“ ЕООД и
с краен срок на действие: 07.06.2026 г.
- Язовир „Трапище“ с Разрешително №2246 0103/15.02.2017 г., с титуляр „НАШАЛИЕВ 53“
ЕООД и с краен срок на действие: 07.06.2026 г.
- Язовир „Каменна чешма“ – подадено е заявление от „Тодор Димитров – Риболов“ ЕООД.
Напоителни системи
На територията на община Лозница са запазени следните хидромелиоративни
съоръжения:
- действащи – ПС Ловско-1, ПС Крояч-1, ПС Крояч-2, ПС Каменна чешма-2,
- не действащи – ПС Дуран обединена, ПС Гороцвет-1, ПС Ловско-2, ПС Каменна чешма-1,
ПС Тръбач, ПС Трапище, Западен гравитачен канал – 5,02 км.
„Напоителни системи“ ЕАД – клон Долен Дунав напояват на територията на община
Лозница 4 300 дка ягоди и малини и 1 100 дка зърнени култури годишно.
Минерални води
На територията на Община Лозница не попадат минерални води от Приложение № 2 на
Закона за водите.
Уязвими зони
Уязвимите и чувствителните зони, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от Закона за водите (ЗВ)
представляват зони за защита на водите. БДУВ водят регистър на тези зони, който включва
и карти, на които е посочено местоположението на зоните и основанието, съгласно което са
обявени като такива.
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Община Лозница попада в уязвими зони, съгласно Заповед № РД 930/25.10.2010г. на
Министъра на ОСВ за определяне на нитратно уязвимите зони. В приложения към заповедта
са определени водните тела, които са замърсени или са застрашени от замърсяване с нитрати
от земеделски източници, териториите на общините или части от тях в обхвата на уязвимата
зона по надморска височина и карта на зоната.
Ключовата типова мярка съгласно ПУРБ 2016-2021 г. е „Намаляване на замърсяването с
хранителни елементи от земеделието”. Мярката на ниво район за басейново управление е
„Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници”. Действията за
изпълнение на мярката са:
- Забрана за торене в определени периоди от време съгл. Програмата от мерки за
ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати на МЗХ;
- Изграждане или реконструкция на съоръжения за съхранение на органични торове, при
спазване на изискванията за предотвратяване на свободно изнасяне или
разпространение на тор;
- Контрол за спазване на изискванията за торене и съхранение на торове;
- Ограничения при внасянето на тор в съответствие с правилата за добра земеделска
практика;
- Определяне на капацитета на съоръженията, предназначени за събиране на оборски тор
от животновъдството осигуряващ възможност за за събиране на тор през най-дългия
период на забрана за внасяне на торове в уязвимата зона;
- Осигуряване на защита от замърсяване на повърхностните и подземните води в района
на съоръжения за събиране на оборски тор.
Чувствителни зони
Понятието „чувствителни зони“ е термин от Директива 91/271/ЕЕС, характеризиращ
даден водоприемник, който се намира или има риск да достигне състояние на еутрофикация –
обогатяване с биогенните елементи азот и фосфор. Това състояние е свързано с ускорен
растеж на водорасли и по-висши растителни видове, в резултат на което настъпва нежелано
нарушаване в баланса на присъстващите във водите организми и влошаване на качеството на
водите.
Община Лозница попада в чувствителни зони, съгласно Заповед № РД 970/28.07.200 г.
на Министъра на ОСВ. Чувствителните зони в повърхностните водни обекти в
териториалния обхват на БДУВДР: с начало „р. Дунав, от границата при с. Ново село“ и
край „р. Дунав, до границата при гр. Силистра“, както и „Всички водни обекти във
водосбора на р. Дунав на територията на Р България“.
В случай, че даден водоприемник е обявен за чувствителна зона отпадъчните води от
всички агломерации с над 10 000 еквивалент жители (е.ж.), които се заустват в него е
необходимо освен биологичното пречистване да бъде осигурено и отстраняване на
биогенните елементи азот и фосфор до съответните концентрации, регламентирани в
Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на
вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти. При изграждане
или реконструкция градските пречиствателни станции за отпадъчни води на тези
агломерации, трябва да предвидят освен съоръжения за биологично пречистване
(биологично стъпало), но и допълнителни пречиствателни съоръжения за отстраняване на
азота и фосфора. По този начин водоприемникът се предпазва от допълнителна
еутрофикация и се цели подобряване в неговото състояние.
Райони с потенциален риск от наводнения
На територията на община Лозница няма определени райони със значителен
потенциален риск от наводнения, съгласно Плановетене за управление на риска от
наводнения /ПУРН/ 2016-2021 г. на Дунавски и Черноморски райони за басейново
управление. В Програмите от мерки към ПУРН няма заложени мерки на ниво „район със
значителен потенциален риск от наводнения“, но са заложени мерки на ниво „район за
басейново управление“ с отговорник – Кмета на общината, включително мярка за
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„Реконструкция и ремонт на язовири“. Мярката включва изпълнение на дейности по
реконструкция на самата язовирна стена, като повишаване височината на нейната корона,
увеличаване проводимостта на съоръженията за отвеждане на високите води.
Основните мерки за намаляване на риска от наводнения, които могат да бъдат
изпълнявани, са следните:
 поддържане проводимостта на речните легла, вкл. в 500-метровата зона след язовирите;
 поддържане и експлоатация на диги, корекции на реки и дерета и други
хидротехнически и защитни съоръжения, отводнителни системи и полета, отводнителни
помпени станции (ОПС);
 ежегодни пролетни и есенни технически прегледи на хидротехническите съоръжения,
приключващи с изготвяне на протоколи, в които се набелязват ремонтните и
инвестиционни работи за следващата година;
 изготвяне на анализ на техническото състояние на всяка язовирна стена веднъж на три
години;
 изготвяне и проиграване на аварийни планове на язовирни райони и обособяване на
аварийни складове, оборудвани с необходимите техника и материали;
 изграждане на съвременни системи за оповестяване;
 ликвидиране на потенциално опасни язовири, чието техническо състояние не позволява
по-нататъшната им експлоатация.
 изграждане и поддържане на дъждовна канализация.
Санитарно-охранителни зони
Санитарно-охранителни зони (СОЗ) представляват пояси около водоизточниците и
съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, които се ползват със специален статут.
Дейностите, които могат да се извършват в тях са строго регламентирани с Наредба № 3 от 16
Октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и
експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците.
Фиг. 14: Са нит ар но – охр ан ит елни зо ни на тер ит ори ята н а о б щина Лоз ниц а

Източник: ОУП на община Лозница
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Организират се три зони (пояси) за санитарна защита:
 пояс І – той има за цел защита на самите водовземни съоръжения като предотврати
външния достъп до тях, чрез затваряне и ограждане на съоръженията и началните
водопроводи около последните;
 пояс ІІ – срещу биологични, бързоразвиващи се и силносорбируеми химически
замърсители;
 пояс ІІІ – срещу стабилни химически замърсители.
Границите на пояси ІІ и ІІІ най-общо се оразмеряват в съответствие с хидрогеоложките
условия в района на вододобивните съоръжения и в зависимост от режима на тяхната
експлоатация. Техните размери се определят чрез математическо моделиране.
Пояс І от СОЗ се огражда с трайна ограда с височина не по-малка от 1.40 м, която се
сигнализира с предупредителни надписи върху табели.
Границата на пояс ІІ се сигнализира с ясно водими предупредителни надписи и табели,
поставени на добре видимо разстояние едни от други, поставени на колове или съществуващи
дървета или огради.
Пояс ІІІ се сигнализира аналогично на пояс ІІ.
Собствениците на земи в границите на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, са длъжни да спазват забраните и
ограниченията, определени от СОЗ, в който попада имотът, съгласно Приложения № 1 и 2 към
чл. 10, ал. 1 от Наредба № 3/2000 г.
Осъществяването на дейност в границите на пояси ІІ и ІІІ, за която е регламентирано
ограничение (О) или ограничение при доказана необоходимост (ОДН), се разрешава само, ако
инициаторите на дейността с конкретни изследвания и оценка на въздействието върху
околната среда докажат, че дейността няма да доведе до негативни последствия за
водоизточника.
Таблица 20: Регистър на санитарно-охранителните зони определени в съответствие с
изискванията на Наредба № 3/16.10.2000 г., на територията на Община Лозница
Заповед за
определяне на
СОЗ №

Водоползване

Водовземно
съоръжение

Населено
място

Пояс І
/площ/
дка.

Пояс ІІ
/площ/
дка.

Пояс ІІІ
/площ/
дка.

Разр. водно
количество
l/s

Разр.
обеми
куб.м/год.

СОЗ177/18.08.2008

"Биовет" АД

ШК 3

Гороцвет

1.534

345.822

19659.360

6.500

204984

СОЗ178/18.08.2008

"Биовет" АД

ШК 4

Гороцвет

1.831

общ
СОЗ-177

общ
СОЗ-177

6.500

204984

СОЗ179/18.08.2008

"Биовет" АД

ШК 5

Гороцвет

1.656

общ
СОЗ-177

общ
СОЗ-177

6.500

204984

ШК "Градина"

Студенец

2.956

27.734

284.854

3.200

99338

КИ Градина-ВиК
Разград-Градина

Градина

0.750

68.180

1

1.400

43034

СОЗ386/05.06.2013
СОЗ387/05.06.2013

с.Студенец,
с.Градина,
с.Островче
с.Студенец,
с.Градина,
с.Островче

СОЗ402/25.09.2013

с.Гороцвет

ТК-ВиК Разград-ПС
Гороцвет-Гороцвет

Гороцвет

33.693

478.177

830.500

11.900

373713

СОЗ403/25.09.2013

с.Гороцвет

ШК2-ВиК РазградПС ГороцветГороцвет

Гороцвет

общ зап
402

23.424

57.117

11.900

373713

Източник: Басейнова дирекция „Дунавски район“ – гр. Плевен

По информация на Басейнова дирекция „Черноморски район“ – гр. Варна, на
територията на община Лозница попадат пояси I, II и III на СОЗ около водоизточници за
подземни води като следва:
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- Тръбни кладенци (ДС-1 и ДС-2 Лозница), изградени в землището на гр. Лозница,
учредена със Заповед №38/25.04.2012 г. на Директора на БДЧР. приложена към писмото;
- Шахтов кладенец (ШК-З Лозница), изграден в землището па гр. Лозница, учредена
със Заповед №31/05.04.2012 г. на Директора па БДЧР приложена към писмото;
- Каптаж „Тръбачка" - предвиден за изграждане в землищните граници на град
Лозница (в процедура за учредяване на СОЗ);
• Каптаж „Сейдол I" - предвиден за изграждане в землищните граници на село Сейдол,
(в процедура за учредяване на СОЗ);
- Каптаж „Сейдол 2" - предвиден за изграждане в землищните граници на село
Сейдол. (в процедура за учредяване па СОЗ).
За тях е необходимо да се спазват забраните и ограниченията на дейностите, посочени в
цитираната Наредба №3 от 2000 г.
Комунално – битовите дейности - са основна причина за замърсяването на водите в
община Лозница. Поради липсата на пречиствателни станции за отпадъчни води /ПСОВ/ в
малките населени места на общината, отпадъчните 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 Лозница 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.
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.

 Подземни води
Територията на община Лозница попада в района на разпространение на следните
подземни водни тела:
Таблица 21: Подземни водни тела на територията на община Лозница
Код на подземно водно
тяло
BG1G0000QAL021
BGIG000K1НВ050
BG1G0000J3K051
BG2G000К1HBO36
BG2G000К1HBO37
BG2G000J3K1040 и
BG2G000J3K1041

Име на подземно водно тяло
Порови води в Квартернера – р. Русенски Лом и притоците му
Карстови води в Разградската формация
Карстови води в Малм- Валанжския басейн
Пукнатинни води в хотрив-барем-апт Каспичан, Тервел,
Крушари
Пукнатинни води във валанж-хотрив -апт Шумен-Търговище
Карстови води в малм-валанж – попадат частично в община
Лозница

Източник: Басейнова дирекция ‚Дунавски район“ и Басейнова дирекция „Черноморски район“

На територията на община Лозница няма разположени пунктове за мониторинг на
подземните води.
Подземно водно тяло с код BG1G000K1HB050 и име „Карстови води в Разградската
формация” – наблюдавано от четири мониторингови пункта (МР 229, МР 231, МР 232, МР
307). От тях в обхвата на РИОСВ-Русе попадат три: МР 229 при с. Малък Поровец КИ
резерват „Воден“, община Исперих, област Разград; МР 231 при с. Малък Поровец, КИ ПС 42
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ПБВ „Малък Поровец“, община Исперих, област Разград; МР 232 при с. Кацелово ШК
"Лакане" ПС "Кацелово", община Две могили.
Оценката за „добро“ химично състояние на водата и в трите пункта, дадена в миналите
години се запазва и през 2019 г. Анализът на резултатите показва съответствие със СК за
подземни води по всички анализирани показатели.
Подземно водно тяло с име „Карстови води в Малм-Валанжския басейн” и код
BG1G0000J3K051, също е в „добро“ химично състояние.
Подземно водно тяло: „Пукнатинни води в хотрив-барем-апт Каспичан, Тервел,
Крушари, с код BG2G000К1HBO36 е определено в добро количествено и лошо химично
състояние, с поставена цел: постигане на добро състояние.
Подземно водно тяло „Пукнатинни води във валанж-хотрив-апт Шумен – Търговище,
код BG2G000К1HBO37 също е определено в добро количествено и лошо химично състояние
по показателите NO3, NH4 и Mn, с поставена цел: постигане на добро състояние.
Подземно водно тяло „Карстови води в малм-валанж“ с кодове: BG2G000J3K1040 и
BG2G000J3K1041, което попада само частично в териториалния обхват на община Лозница са
определени в добро количествено и добро химично състояние и е поставена цел: запазване на
доброто състояние.
Фиг.15: Подземни водни тела в обхвата на общин Лозница

Данните за екологичното състояние на подземните водни тела са представени в
следващата таблица.
Таблица 22: Цели на опазване на подземните водни тела, съгласно ПУРБ
Код

Име

BG1G000K1HB050

Карстови води в
Разградската
формация

Химично състояние
лошо
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Количествено
състояние
добро

Екологична цел
1. Запазване на
добро количествено
състояние;
2. Предотвратяване
на влошаването на
химичното
състояние по
показател N03;
З.Запазване на добро
химично състояние
по останалите
показатели
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Карстови води в
Малм- Валанжския
басейн
Карстови води в
малм-валанж

добро

добро

добро

добро

BG2G000К1HB036

Пукнатинни води в
хотрив - барем - апт
Каспичан, Тервел,
Крушари

лошо

добро

BG2G000К1HBO37

Пукнатинни води
във валанж-хотривапт Шумен –
Търговище

лошо

добро

BG IG0000J3K051
BG2G000J3K1040 и
BG2G000J3K1041

Запазване на добро
количествено и
химично състояние
Запазване на добро
количествено и
химично състояние
1.Недопускане
понататъшно
влошаване на
химичното
състояние на ПВТ по
показателя NО3.
2.Запазване на добро
количествено
състояние
3. Запазване на
добро химично
състояние по
останалите
показатели
1.Недопускане
понататъшно
влошаване на
химичното
състояние на ПВТ по
показателя NО3,
NH4 и Mn.
2.Запазване на добро
количествено
състояние
3. Запазване на
добро химично
състояние по
останалите
показатели

Източник: Басейнова дирекция ‚Дунавски район“ и Басейнова дирекция ‚Черноморски район“

● Питейни води
Територията на общината се обслужва от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, Разград.
Изграждането на мрежата е започнало 50-те години, като основно е изградена през
периода 1960-1970 г. Водопроводната мрежа в населените места е напълно изградена, но
амортизирана. Населението се снабдява с вода посредством 7 водоснабдителни групи:
 Водоснабдителна група „Лозница“;
 Водоснабдителна група „Гороцвет“;
 Водоснабдителна група „Градина“;
 Водоснабдителна група „Каменар“;
 Водоснабдителна група „Манастирско“;
 Водоснабдителна група „Сейдол“;
 Водоснабдителна група „Тръбач“.
Водоизточници:
Водоизточници в експлоатация - общ брой - 15 бр., в т. ч.:
 Шахтови кладенци - 5 бр.,
 Каптажи - 5 бр.,
 Дренажи - 2 бр.,
 Дълбоки сондажи - 3 бр.
Експлоатираните водоизточници в община Лозница са в добро техническо състояние.
Вътрешната водпроводна мрежа в община Лозница е с обща дължина 151,221 км, в т.ч.:
- 144,964 км - етернит, 6,257 км - ПЕВП (полиетилен висока плътност);
- 144,964 км – 1951 г.-2000 г., 6,257 км - 2001г. - 2019г.;
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Довеждащите (външни) водопроводи са с обща дължина 106,662 км, в т.ч.:
- 90,758 км - етернит, 10,855 км - стомана, 5,049 км - ПЕВП (полиетилен
високаплътност);
- 101,733 км – 1951 г.-2000 г., 4,929 км – 2001 г.-2019 г.;
По информация на ВиК-оператора реконструираната водопроводна мрежа е със следната
дължина по години:
- 2015г. - 1,900 км,
- 2016г. - 1,427 км,
- 2017г. - 1,235 км,
- 2018г. - 0,988 км,
- 2019г. - 0,490 км.
Състояние на водопроводната мрежа:
- изграденост на водоснабдителните системи 100%.
- състояние на водопроводните мрежи - във всички населени места външните
водопроводи и вътрешните водопроводни мрежи са с отдавна изтекъл амартизационен
срок, морално и физически остарели, което е причината за големите загуби на питейна
вода. Изключение прави град Лозница, където с финансиране по Оперативна програма
„Околна среда“ са сменени улични водопроводи.
- дял на обслужваното население - 99,7%.
Въпреки инвестиции от страна на ВиК-оператора в силно амортизираната
водопроводна мрежа загубите на вода през последните години са с малка промяна.
Прекъсванията на водоподаването се случва в резултат на извършвани аварийни
ремонти или осъществяване на реконструкции по водопроводните мрежи.
Таблица 23: Брой аварии по водоснабдителните системи на община Лозница

Източник: „Водоснабдяване - Дунав" ЕООД

Броят прекъсвания на водоподаването по години е както следва:
- 2015 г. - 116 6р.
- 2016 г. - 77 бр.
- 2017 г. - 80бр.
- 2018 г. - 81бр.
- 2019 г. - 107 бр.
Таблица 24: Потребление на питейна вода в община Лозница 2015-2019 г. (м3/год)

Източник: „Водоснабдяване - Дунав" ЕООД
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Отклонения от качеството на питейната вода са констатирани само по показателя
„нитрати":
постоянно - в с. Гороцвет, с. Бели Лом, с. Веселина и с. Крояч;
инцидентно - в гр. Лозница, с. Ловско, с. Каменар.
● Отпадъчни води
На територията на общината е изградена канализационна мрежа и ПСОВ само в град
Лозница, както следва.
Главни колектори:
1,463 км - бетонови тръби,
1,463 км - 1971г. – 1980 г.
Второстепенни канализационни клонове:
3,586 км - бетонови тръби,
2,641 км – 1971 г. – 1980 г., 0,945 км – 1981 г. – 1990 г.
Пречиствателна станция за отпадъчни води;
ПСОВ Лозница след извършената през 2013 год. е в много добро техническо
състояние.
Процесът на пречиставзне преминава през два етапа със следните съоръжения:
Механично стъпало:
- Комбинирано съоръжение за механично пречистване „Хубер“ - 1бр.
- Аериран мазноуловител - 1 бр.
Биологично стъпало:
- Биобасейн - 1 бр.
- Вторичен радиален утаител - 1 бр.
Селищни пречиствателни станции за отпадъчни води - ПСОВ-Лозница: За пречистване
на отпадъчните води на гр. Лозница е изградена ГПСОВ, която е реконструирана и въведена в
експлоатация през септември 2013 г. ГПСОВ - Лозница е собственост на община Лозница и е
предадена за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД. За
ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води има издадено
Решение за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №
23740003/27.07.2007 г., Решение за изменение и продължаване срока на действие №
1263/10.01.2014 г., актуализирани с Решение № 1/07.01.2020 г. Административният акт е със
собственик Община Лозница, оператор „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД и краен срок на
действие: 30.12.2025 г.
Отпадъчните води постъпват в комбинирано съоръжение за механично пречистване и
преминават през мазниноуловител, входно измервателно устройство, 2 бр. биобасейна,
вторичен утаител, помпена станция за активна утайка, UVдезинфекция, изходно измервателно
устройство, утайкоуплътнител, помпена станция за утайкови води и инсталация за
обезводняване на утайките.
 Списък на производствените обекти с издадени разрешителни за ползване на воден
обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти:
1. „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД – ГПСОВ-Лозница, Разрешително за заустване №
23740003/27.07.2007 г., актуализирано с Решения № № 1263/10.01.2014 г. и 1/07.01.2020 г.
Производствените обекти с локални пречиствателни станции:
1. ГПСОВ-Лозница;
2. „Еделвайс 77“ ЕООД – МПП в с. Сейдол.
 Производствените обекти без издадени разрешителни за ползване на воден обект за
заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти:
1. „Еделвайс 77“ ЕООД – има изградена локална пречиствателна станция за отпадъчни
води, отпадъчните води се предават за допречистване в ГПСОВ-Лозница на база сключен
договор с „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД;
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2. „Маристо и Ко“ ООД – цех за преработка на ядки в гр. Лозница; отпадъчните води се
събират и се предават на ГПСОВ-Лозница на база сключен договор с „Водоснабдяване
Дунав“ ЕООД;
3. ЕТ „Арко - Иван Пенев”, с. Крояч - мобилна дестилерия за етерични масла – не е
проверяван по компонент „води“.
 Списък на производствените обекти с констатирани и санкционирани нарушения:
1. ГПСОВ-Лозница:
- Наложена текуща месечна санкция (ТМС) с Наказателно постановление № И-113806-1/10.11.2014 г. в размер на 185 лв. за нарушение на индивидуалните емисионни
ограничения, определени в разрешителното за заустване, съгласно чл. 69 от Закона за
опазване на околната среда - ЗООС(Обн. ДВ, бр. 91/2002 г.). Със Заповед № И-11-38062/09.12.2014 г. – ТМС отменена съгласно чл. 69 от ЗООС;
- Наложена ТМС с Наказателно постановление № И-11-3841-1/03.04.2017 г. в размер на
161 лв. за нарушение на индивидуалните емисионни ограничения, определени в
разрешителното за заустване, съгласно чл. 69 от ЗООС. Със Заповед № И-11-38412/26.06.2017 г. – ТМС отменена съгласно чл. 69 от ЗООС;
- Наказателно постановление № И-11-3890-1/29.10.2020 г. – налагане на ТМС в размер
на 4 656 лв., съгласно чл. 69 от ЗООС. Със Заповед № И-11-3890-2/22.12.2020 г. – ТМС
намалена на 387 лв. съгласно чл. 69 от ЗООС.
Контрол на отпадъчните води от селищната пречиствателна станция е извършен два
пъти през 2019 година.
Фиг. 16: Резултати от емисионен контрол на СПСОВ – Лозница през 2019 г.

Източник: Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2019 г. на РИОСВ - Русе

Съгласно програмата от мерки към ПУРБ на съответните басейнови дерикции, Община
Лозница е отговорна за изпълнение на следните мерки:
Таблица 25: Мерки на ниво водно тяло с отговорник Община Лозница, съгласно ПУРБ 20162021 на БДЧР
Име на мярката
Осигуряване
на
събиране,
отвеждане и пречистване на
отпадъчни води на населените
места
Осигуряване

на

събиране,

Действие за изпълнеие на
мярката
Изпълнение
на
проекти
за
изграждане, реконструкция или
модернизация на канализационна
система, вкл. ГПСОВ, определени
за конкретните агломерации с над
2000 е.ж.
Изпълнение
на
проекти за
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Описание на мярката
Доизграждане на канализационна
мрежа – 2170,00 м. в гр. Лозница

Изграждане на КПС гр. Лозница
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отвеждане и пречистване на
отпадъчни води на населените
места

изграждане, реконструкция или
модернизация на канализационна
система, вкл. ГПСОВ, определени
за конкретните агломерации с над
2000 е.ж.
Изпълнение на програма за Поставяне
на
условие
в Поставяне
на
условие
в
собствен мониторинг във връзка с издадените
разрешителни
за издадените
разрешителни
за
отглеждане на аквакултури
ползване на воден обект и/или ползване на воден обект и/или за
водовземане с цел отгреждане на водовземане с цел отглеждане на
аквакултури за провеждане на аквакултури за провеждане на
собствен мониторинг във връзка с собствен мониторинг във връзка с
оценка натиска от различните оценка на натиска от различни
форми
на
сладководно форми
на
сладководно
рибовъдство.
рибовъдство.
Източник: Басейнова дирекция „Черноморски район“ - Варна

Проблем за община Лозница е липсата на канализационни мрежи в малките населени
места и ПСОВ, което води до рискови ситуации и замърсяване на подземните води и почвите.
Таблица 26: Генерирани оползотворени за запръстяване и/или обогатяване на почви
количества утайки от ПСОВ
Населено място
ПСОВ - Лозница

Количества образувани през 2019 г.
(тон)

Количества оползотворени
утайки през 2019 г.(тон)

45,060

-

Източник: Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2019 г. на РИОСВ - Русе

Битови отпадни води
Като основен източник на замърсяване на реките в региона са вливащите се в тях битовофекални води. Важен проблем за общината е липсата на изградени канализационни мрежи и
пречиствателни станции за битово - фекални води в малките населени места.
Формираните битови отпадъчни води от домакинствата се отвеждат в септични или
изгребни ями, след което попиват в земята. Тяхното състояние не се контролира и това
допринася за замърсяване на подземните води в района.
Минералните съединения в битовите отпъдни води са представени от солите на амоняка,
фосфати, хлориди, хидрокарбонати и др. Органичните примеси обикновено съдържат азот
(белтъци и продукти на тяхната хидролиза-пептиди и аминокиселини). В тях мога да се
съдържат и безазотни органични съединения - киселини, спирт, алдехиди, кетони и др.
Постоянен компонент на битовите отпадни води станаха ПАВ (повърхностно активните
вещества), следствие от широко използваните в бита синтетични миещи препарати.
Производствени отпадъчни води
Производствените отпадъчни води са също източник на замърсяване на повърхностните и
подземни води, особено ако се заустват във водните обекти без пречистване или с
пречистване, но без удовлетворяване на нормативните изисквания. Само отделни предприятия
в общината имат локални самостоятелни канализационни клонове, отвеждащи отпадъчните
води в близките дерета без пречиствателни съоръжения.
Контролът от страна на компетентните органи се осъществява от – РИОСВ-Русе и
съответната Басейнова дирекция.
Дифузни източници- Инфилтрираните води от нерегламентираните сметища
Инфилтрираните води от нерегламентираните сметища са сериозен източник на
замърсяване на повърхностните и подземни води. Общината е изпълнява проекта за
рекултививация на нереграментираното сметище. Независимо, че е организирано
централизирано сметосъбиране и сметоизвозване в населените места, съществува вероятност
от инцидентно възникващи локални замърсявания.
Селско стопанство
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Отпадъчните води от селското стопанство съдържат органични и неорганични
суспендирани вещества, амоняк, нитрити, нитрати, микроорганизми. Животинския тор по
степен на замърсеност с органични вещества и микробиална обсемененост значително
превишава битовите фекални води. В твърдият и течен тор се съдържат повече от 30 вида
непатогенни микроорганизми.
Проблемите, свързани с качеството и количеството на водите на територията на община
Лозница произтичат главно от: липсата на канализационна мрежа и пречиствателни станции.
С цел намаляване загубите на питейна вода следва да се предвижда: рехабилитация на
външните водопроводи от речните водохващания до населените места; подмяна на
съществуващата водопроводна мрежа в малките населени места, с цел драстично намаляване
на загубите на вода. Незадоволителното състояние и нарушаване на речните легла от
хидроморфологични изменения пораждат необходимост от корекциия на реките и деретата за
превенция от природни бедствия и ограничаване вредното въздействие на водите.
Почви
Почвите в Лудогорието са силно повлияни от особеностите на скалната основа и от
характера на релефа, климата и растителността. Във връзка с льосовата и льосовидната
основа, сравнително сухия климат и наличието на сухолюбива лесостепна растителност от
север към юг е разпространението на карбонатните, типичните и изслужените черноземи
/оподзолените/ черноземи, които заемат 39% от обработваемата земя. Сивите и тъмносиви
горски почви (61%) са образувани върху слюдести шисти, карбонатни пясъчници и др., под
влияние на влаголюбива букова растителност, която постепенно е била унищожена и
заменена с по-сухолюбива растителност. Поради изсичането на горите и интензивните
ерозионни процеси, сивите горски почви се характеризират с маломощен хумусно-алувиален
хоризонт, който варира от 5 до 30 см, като средно не надвишава 20 см дълбочина. Сивите и
тъмносиви горски почви имат добра структура, пропускат въздуха и задържат влагата и бързо
се затоплят през пролетта.
Най-често срещаните видове почви на територията на община Лозница са излужените
черноземи и деградиралите сиви горски почви.
Физичните, физико-химичните и химичните свойства на черноземите са силно
повлияни от ерозионните процеси. По механичен състав почвите са песъкливо-глинести. От
механичните фракции преобладават частиците на „едрия прах“. Съдържанието на физична
глина в повърхностния слой е от порядъка на 48%. По съдържание на органични вещества
почвите са средно хумусни.
Поради изсичането на горите и интензивните ерозионни процеси, сивите горски почви
се характеризират с маломощен хумусно-алувиален хоризонт, който варира от 5 до 30 см.,
като средно не надвишава 20 см. дълбочина. Сивите и тъмносиви горски почви имат добра
структура, пропускат въздуха и задържат влагата и бързо се затоплят през пролетта.
В района на РИОСВ-Русе е създадена организация на контролна дейност в пунктове за
наблюдение и контрол, които са част от Националната система за мониторинг на околната
среда (НСМОС), с цел провеждане на мониторинговата дейност в подсистема „Земи и почви”.
Пунктовете, от които се извършва пробонабирането на почвените проби, са разположени на
цялата територия контролирана от РИОСВ. Те са постоянни и са определени в зависимост от
източника и вида на замърсяването. Мониторинговата система е определена на база един
квадратен километър, като целта на мониторинга е обхващане на големи територии от
почвено различие на територията на цялата страна. Пунктовете са определени, като са
съобразени с типа на почвите, начина на трайно ползване и културите, които се използват.
Определени са им географските координати, които образуват мрежа от 16х16 км един от друг.
На територията на Община Лозница е определен 1 пункт за наблюдение състоянието на
почвите. Целта на мониторингова система е да се обхванат по-големи територии от почвените
различия, намиращи се на територията на страната.
Мониторинговата система се извършва на три нива:
 първо ниво – широкомащабен мониторинг;
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 второ ниво – мрежите за вкисляване и засоляване.
На територията на община Лозница са определени два пункта за почвен мониторинг,
първият с № 354 при с. Твърдинци и вторият с № 337 при с. Студенец за наблюдение
състоянието на почвите. При извършения в годините почвен мониторинг не е констатирано
превишение на пределно допустимите концентрации /ПДК/.
На територията на Община Лозница няма определени пунктове за наблюдаване на
вкисляване и засоляване на почвите.
 Списък на складовете с негодни и забранени за употреба препарати за растителна
защита: местонахождение на склада, количество съхранявани вещества, начин на
съхранение.
Излезлите от употреба препарати за растителна защита на територията на Община
Лозница са изнесени чрез реализация на Бълго-Швейцарския проект. Складът в село Тръбач е
почистен и предаден за последващо стопанисване на Община Лозница.
 Площ и/или дял на територия с нарушени, увредени и деградирани почви в резултат от:
добива на подземни богатства, строителството, ерозията, замърсяването с битови и
строителни отпадъци, вкисляването и засоляването на почвите.
На територията на община Лозница е спряна от експлоатация, кариера за добив на
земни маси за производство на тухли в село Трапище.
На територията на община Лозница има три находища на глина, която се използва в
керамичното производство.
В РИОСВ-Русе няма данни за наличие на вкислени или засолени терени, както и за
наличната ерозия за територията на община Лозница.
Община Лозница не попада в списъка на общините, чиито земи са застрашени водна от
ерозия. Почвените деградационни процеси ерозията на територията на общината не
застрашава продуктивните функции на почвените ресурси.
В резултат на антропогенната дейност и климатичните промени, почвите са подложени
на редица деградационни процеси и заплахи, като ерозия, замърсяване, запечатване,
намаляване на биоразнообразието и почвеното органично вещество, засоляване, вкисляване,
уплътняване, наводнения и свлачища. Комбинация от някои от тези заплахи може да доведе
до климатични изменения, безводие и опустиняване, а замърсяването на почвата води до
влошаване качеството на храната и питейната вода, което е основна заплаха за здравето на
населението. Почвите като намаляващ природен ресурс с неоспорими екологични свойства и
основна предпоставка за човешкото съществуване, трябва да бъдат съхранени за сегашните и
бъдещите поколения.
Процесите, увреждащи почвите (ерозия, вкисляване, засоляване, уплътняване,
намаляване на почвеното органично вещество, замърсяване, запечатване, свлачища) и
неправилното им ползване често имат по-големи последици от очакваното.
Горите предпазват почвата от ерозия и масовото им изсичане може да доведе до редица
проблеми и нарушаване на екосистемите. На ерозиране са подложени слабоструктурните
почви, образувани върху наклонени терени: излужени и типични канелени горски почви;
канелени горски почви, лесивирани; рендзини; кафяви горски почви. Обработваемите земи са
разположени на равни терени. Ерозията на почвите не е от процесите с ограничаващо
действие за земеделието в територията на общината.
Замърсяване на почвата е постъпване на такива вещества и организми, които
въздействат отрицателно върху плодородието, продуктивността и самопречистването на
почвата, понижават технологичната, хранителната и хигиенно-санитарната ценност на
отглежданите култури и качеството на други природни обекти.
Групата на замърсителите, наречени тежки метали, обхващат 2/3 от таблицата на
Менделеев. Тежките метали активно участват в биологичните процеси, главно в състава на
много ферменти. Тези елементи се намират в почвата, но от порядъка на природни
микроконцентрации, които зависят от геохимичния състав на почвообразуващата скала.
По тежест на опасност тежките метали се разделят на три основни групи:
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- Първа група - живак, кадмий, олово, арсен, селен, цинк, титан;
- Втора група - кобалт, никел, молибден, мед, хром;
- Трета група - барий, ванадий, манган, стронций, алуминий.
Замърсяването на земеделските земи с тежки метали води до намаляване на добивите и
повишаване количеството на продукция, а оттам до преминаването им в хранителната верига.
При извършените анализи до момента не са регистрирани наличия на тежки метали над
ПДК, както и засоляване и вкисляване на почвите. Това се дължи на воденето от земеделските
кооперации и арендатори на добри земеделски практики, правилна употреба на пестициди и
торове, и сеитбооборот.
Проследявайки динамиката на наблюдаваните индикатори Cd, Pb, Cu, Zn, Ni, Cr, Cо,
As, се установява, че те са в границата на нормите, много под МДК (максимално допустима
концентрация), съгласно Наредба № 3 за нормите за допустимо съдържание на вредни
вещества в почвата (ДВ, бр. 71/2008 г.).
За основни източници на замърсяване на почвите се считат :
 Газове от изгаряне на въглища и течни горива, които попадат от киселинни дъждове;
 От транспорта–замърсявания, свързани с дизеловите и бензинови двигатели;
 Комунално-битова дейност–изхвърляне на отпадъци, които при неправилно
съхранение могат да ги замърсят;
 Ниската лесистност в равнинната част на общината, водеща до бавно изтощаване на
почвите, ерозия и засоляване.
Сериозен проблем за почвеното плодородие е паленето на стърнищаи образуването на
нерегламентирани замърсявания на почвите с отпадъци около населените места. Тенденцията
е към намаляване на нерегламентиранито изхвърляне на отпадъци. Потенциални източници
причиняващи замърсяване на почвите са: промишлеността; транспорта; химически средства,
„пренесени” чрез праха и аерозолите по въздушен път; инфилтрацията на замърсени с
вредности води; химизацията на селското стопанство, строителни и др. дейности в самите
населени места.
Липсват сериозни проблеми по отношение на почвената ерозия и засоляване на почвите.
Не са констатирани случаи на увеличаване съдържанието на водноразтворимите соли в
почвата и/или съдържанието на обменен натрий. Липсват данни за площи, замърсени с вредни
вещества или отпадъци. Получават се малки локални замърсявания главно органични остатъци,
при преработката на земеделска продукция; строителни отпадъци, изхвърляни нерегламентирано и
битови – около населените места и крайпътните пространства.
Предприемането на мерки за намаляване на тези процеси е необходимо, за да се избегне
тяхното бъдещо задълбочаване и за да се ограничи заплахата, която представляват за околната
среда и човешкото здраве. Необходими са действия при източника на увреждане на почвите и
предприемане на строги мерки за контрол, за да се осигури безопасност на храните и здравето
на населението като резултат от замърсяване на почвите.
Видно от докладите за състоянието и опазването на околната среда на РИОСВ гр. Русе при
извършените анализи до момента не са регистрирани наличия на тежки метали над ПДК,
както засоляване и вкисляване на почвите.
Почвите в района на общината са относително чисти. Няма данни за замърсяването им от
промишлени дейности, с нефтопродукти и с пестициди. Използват се добри земеделски
практики. Повишава се информираността на обществото за екологичните и икономическите
ползи, както и необходимостта от предприемане на мерки за опазването на този компонент на
околната среда.
По отношение на ерозията, като почвен деградационен процес, на територията на
община Лозница няма заплаха за продуктивните функции на почвените ресурси.
Шум
Шумът е от основните неблагоприятни фактори, водещи до акустичен дискомфорт в
околната среда. Вредното въздействие зависи от вида му и пораждащите го условия.
Произходът на шума се определя от видовете дейности, при които той е генериран. В градска
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територия се различават промишлен (производствен), транспортен, шум от строителство и
битов шум. В зависимост от характера (постоянен, периодично, повтарящ се, прекъснат),
честотния спектър и интензивността на шума, а така също и продължителността на
експозиция, въздействието му е по-малко или повече вредно. Основният аспект на вредното
въздействия на шума, разгледан в настояща програма е свързан с влиянието му върху
човешкия организъм и здраве. Високите шумови нива влияят върху слуховия апарат на
човека, психическото и нервно състояние на личността, имунната система, обмяната на
веществата, сърдечно-съдовата система и др. Подлежащите на контрол обекти са източниците
на шум, намиращи се в промишлени зони, жилищни зони и в близост до жилищни зони.
Приоритетни са тези, които се намират в жилищни зони, с цел да се предотврати дискомфорта
през различните части на денонощието и вредните ефекти от шума върху здравето на
населението. посл. изм. и доп.).
Шумът е комплекс от звуци, които действат неблагоприятно върху човешкия организъм.
Минималната звукова енергия, която при човека е в състояние да предизвика слухово
възприятие, се нарича долен слухов праг и се означава с 0 децибела. Най-горната граница, при
която човек възприема звука като болка, се нарича горен слухов праг или праг на болката и
отговаря на сила на звука от 130 децибела при 1000 херца честота. Освен сила звукът се
характеризира и с височина /честота/. Човешкото ухо може да възприема звуци с честота от 16
до 20 хиляди херца. Едно трептене в секунда е 1 херц. Съгласно Закона за защита от шума в
околната среда той е нежелан или вреден външен звук, причинен от човешка дейност, в това
число шумът, излъчван от транспортните средства от автомобилния, железопътния, водния и
въздушния транспорт, от инсталации и съоръжения на промишлеността, и от локални
източници на шум. Шумът и вибрациите по своето хигиенно значение са на едно от първите
места сред неблагоприятно действащите фактори в работната и околна среда.
Граничите стойности на нивата на шум за различните територии и урбанизирани зони в
зависимост от предназначението им за дневен, вечерен и нощен период, са регламентирани в
Наредба №6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на
дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за
шум в околната среда, методите за оценка на стойностите по показателите за шум и на
вредните ефекти от шума върху здравето.
Таблица 27: Показатели за шум, съгласно Наредба №6 от 26.06.2006 г.
Територии и устройствени зони в урбанизираните
територии и извън тях

Еквивалентно ниво на
шума в dB(A)
ден

вечер

нощ

1.

Жилищни зони и територии

55

50

45

2.

Централни градски части

60

55

50

3

Производствено-складови територии и
зони

70

70

70

Основни причини за повишаване нивото на шума в населените места се явява както
строителството, така и обусловеното от него увеличаване на потока на товарните автомобили,
амортизираната пътна настилка, остарелият транспортен парк на голяма част от населението,
увеличеният брой дизелови автомобили.
РИОСВ – Русе организира извършването на измерването, оценката, управлението и
контрола на шума, излъчван в околната среда от промишлени инсталации и съоръжения,
включително за категориите промишлени дейности по приложение №4 към чл. 117, ал. 1 от
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Закона за опазване на околната среда. Осъществяваният контрол е превантивен, текущ и
последващ.
В община Лозница няма въведена мониторингова система за измерване нивото на
шума, излъчван от различните източници и нивото на шума в местата на въздействие.
В този смисъл няма актуални данни за наднормено излъчване на шум на територията
на общината. При жалби на граждани за производствен шум, администрацията сезира
компетентните органи; за шум при битови дейности – издава предписания за спазване на
нормативно установените изисквания.
Шумът от автомобилния транспорт е основен фактор за шумовите нива в община
Лозница, като той представлява по-голямата част от общото шумово натоварване. Шумът,
излъчван в околната среда от транспортните средства (автобуси и леки коли) е епизодичен с
ниво около 60 dBA. В определени моменти (форсиране на двигателя, звукови сигнали,
затваряне на врати и др.) шумът е импулсен и може да достигне сравнително високи нива.
Увеличението на шумовия фон, предизвикано от транспорта, се дължи на два основни
фактора: повишената моторизация на населението и лошото състояние на автомобилния парк,
уличните настилки и алармените системи на МПС; крайно недостатъчните мероприятия,
насочени към намаляване на шума, в комбинация с липса на адекватен контрол на превозните
средства за намаляване на шумовите нива.
Източник на шумово замърсяване на територията на общината е преди всичко
остарелия автомобилен парк и незадоволителното състояние на пътните настилки.
На територията на общината няма летища и ж.п. линии.
В общината няма работещи шумни предприятия и обекти, което спомага нивото на
шума в различните устройствени зони да бъде в границите на допустимите норми.
Шумовото замърсяване от автомобилния транспорт зависи и от вида на преминаващите
автомобили (леки, товарни), състоянието им, скоростта, пътните и климатични условия.
За намаляване на шума от транспортните средства трябва да се подобри пътната
инфраструктура. С тази цел се предвижда реконструкция и рехабилитация на съществуващата
улично-пътна мрежа в общината.
Съгласно Закона за защита от шума в околната среда, РИОСВ – Русе организира
извършване на измерването, оценката, управлението и контрола на шума, излъчван в околната
среда от промишлени инсталации и съоръжения, включително за категориите промишлени
дейности по приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда.
Осъществяваният контрол е превантивен, текущ и последващ.
За територията на община Лозница няма данни за превишения нивата на шума на
производствените предприятия, намиращи се в обособените производствени зони. Има
различни локални източници на шум (работилници, търговски обекти, заведения и др.) с
ограничен обхват на шумово въздействие. Няма данни за превишения на шума в жилищните
зони.
Радиация
На територията, контролирана от РИОСВ-Русе са обособени три локални
мониторингови станции (ЛМС) за непрекъснат контрол на радиационния гама- фон – в гр.
Русе, гр. Силистра и с. Самуил. Друга близко разположена ЛМС е монтирана в гр. Тервел.
Данните постъпват в системата и се публикуват ежедневно на интернет страницата на ИАОС.
РИОСВ-Русе не извършва радиационен контрол. Данните за радиологичните
характеристики на необработваеми почви и води от повърхностни реки и водоеми се събират
и обработват от ИАОС.
Слънчевата радиация е природен източник на радиация, към която човек се е
приспособил и не е прието да се счита като опасна за неговото здраве.
Сумарната слънчева радиация нараства с височината на слънцето и в часовете около
обяд достига максималните си стойности. От значение на прихода и разхода на слънчевата
радиация е и прозрачността на атмосферата. Продължителността на слънчевото греене има
сериозно отношение към компонентите на околната среда. Броят на часовете слънчево греене
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зависи от дължината на деня, респективно от географската ширина на мястото, облачността и
закритостта на хоризонта.
Познаването на светлинния режим е тясно свързано с хигиената на труда,
експлоатацията на различни технически съоръжения и др.
На територията на община Лозница няма изградени обекти и други антропогенни
източници, които са доказани замърсители, допринасящи за промяна в радиационната
обстановка. Не са известни данни за разположени на територията на общината значителни
източници на нейонизиращи лъчения. Няма установено завишаване на естествения
радиационен фон.
Като правило, източници на електромагнитни полета са и радиопредавателите на къси,
средни и дълги вълни, частните радиостанции на УКВ, телевизионни предаватели и
ретранслатори, подстанции за високо напрежение - открити и закрити, електропроводи,
трафопостове, захранващи жилищни квартали, късовълнови и УКВ системи за мобилни
комуникации на транспорта, полицията, бърза помощ и др., радарни системи на КАТ,
авиотранспорта, за ТВ и други сателитни връзки, лични системи за комуникации
(радиолюбителски предаватели). За посочените предаватели няма експертни оценки, не е
определяна хигиенно-защитна зона спрямо жилищната и работната среда. Не съществува
информация дали интензитета на РЧ полетата е в границите или над нивата на пределно
допустимото ниво (ПДН) - 3 V/m за жилищни квартали и 60 V/m за работна среда (БДС 14525
и Наредба № 9 от 1991 г. на МЗ). Липсата на данни от измервания, информация за експертизи
и други проучвания показва, че източниците на ЕМП не са предмет на наблюдение и контрол
както по време на проектирането и изграждането, така и при експлоатацията им.
Данни за състоянието на радиационния гама-фон от най-близко разположения до
община Лозница пункт в с. Самуил за периода 09.08.2020 г. 11:00 ч. до 10.08.2020 г. 11:00 ч.
от Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиоционния гама-фон
са измерени – 0,09 (μSv/h) (средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза
– H*(10), микросиверт на час, (μSv/h). Радиационният фон е в норма.
Данните постъпват в системата и се публикуват ежедневно на интернет страницата на
ИАОС. В общинската администрация на гр. Лозница ежедневно се следи радиационната
обстановка.
Не са известни данни за разположени на територията на община Лозница значителни
източници на нейонизиращи лъчения. Няма установено завишаване на естествения
радиационен фон.
Биоразнообразие
Биоразнообразието включва цялата жива природа на планетата в три основни нива на
организация: 1) генетично – обхваща огромното разнообразие от генни комбинации във
всички живи организми, 2) видово – включва видовете и разновидностите от всички групи
живи организми и 3) екосистемно – обхваща не само разнообразието от живите организми в
природата, но и сложните им взаимоотношения и разнообразни връзки помежду им и със
заобикалящата ги природа. Съгласно националното законодателство, в България
биоразнообразието се опазва главно чрез Закона за биологичното разнообразие, съгласно
който биологичното разнообразие е неразделна част от националното богатство и опазването
му е приоритет и задължение за държавните и общинските органи и гражданите.
Биологичното разнообразие е част от националното богатство и опазването му е задължение с
приоритетна значимост.
Същността на приоритетите по опазване на биологичното разнообразие могат да се
систематизират главно в следните няколко аспекта: опазване на местообитания по типова
характеристика и местообитания на застрашени, редки и ендемични растителни и животински
видове, представителни за Р България и Европа, нормативно уредено в Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР) и Закона за лечебните растения (ЗЛР), подзаконовите
нормативни документи – Наредби и Заповеди към него на МОСВ уреждат опазването и
регулират ползването на редица лечебни, редки и застрашени растения за добиване на билки
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както изкупуване и търговия с тях. В тази връзка, задължение на Община Лозница е и
опазването на богатото за района биоразнообразие. Горите са характерни за хълмистите части
на района и са концентрирани главно в северозападната и североизточната част на
територията на общината – по посока на Разградските височини.
В териториалния обхват на Община Лозница, попадат следните защитени територии по
смисъла на Закона за защитените територии – ЗЗТ (ДВ, бр. 133/1998 г., изм. и доп. ДВ, бр.
1/2019 г.):
 ЗМ „Вековна дъбова гора” в землището на с. Гороцвет, обявена със Заповед № №
1187/19.04.1976 г. на Председателя на Комитета за опазване на природната среда (ДВ,
бр. 44/1976 г.), прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД1190/19.09.2003 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 91/2003 г.) и
Заповед № РД-542/12.07.2007 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.
68/2007 г.), с която е актуализирана площта на ЗМ, от 70.000 дка на 105.372 дка.
Държавен регистрационен номер: ЗМ № 400. Стопанисва се от Държавно горско
стопанство „Разград”.
Цели на обявяване:
1. Опазване на вековна гора от зимен дъб;
Режим на дейности:
1. Забранява се сеченето, кастренето и повреждането на дърветата, а също и
изкореняване на всякакви растения
2. Забранява се пашата на добитък през всяко време
3. Забранява се преследването на диви животни, птици и техните малки и разваляне на
гнездата или леговищата им
4. Забранява се разкриване на кариери за всякакви инертни и други материали,
повреждането или изменението на естествения облик на местността, включително и на
водните течения
5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин,
сталактитите, сталагмити и други скални образувания в пещерите
6. Забранява се воденето на голи и интензивни главни сечи
7. Забранява се всякакво строителство
8. Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на престарели и с влошени
декоративни качества дървета.
В Община Лозница са обявени следните вековни дървета в местност „Каваклък”:
Един цер и четири зимни дъба в землището на с. Манастирско, обявени със Заповед
1027/01.12.1982 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/1982 г.).
Характеристики на вековните дървета:
1. Цер - Години към датата на обявяване: 200 Реална възраст: 233 Височина (m): 10
Периметър (m): 2.1 Диаметър (m): –
2. Зимен дъб, горун - Години към датата на обявяване: 500 Реална възраст: 533
Височина (m): 11 Периметър (m): 3.4 Диаметър (m): –
3. Зимен дъб, горун - Години към датата на обявяване: 250 Реална възраст: 283
Височина (m): 11 Периметър (m): 2.3 Диаметър (m): –
4. Зимен дъб, горун - Години към датата на обявяване: 400 Реална възраст: 433
Височина (m): 12 Периметър (m): 2.9 Диаметър (m): –
5. Зимен дъб, горун - Години към датата на обявяване: 400 Реална възраст: 433
Височина (m): 11 Периметър (m): 2.8 Диаметър (m): –
В териториалния обхват на Община Лозница, попада следната защитена зона от
екологичната мрежа „Натура 2000”, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие –
ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 98/2018 г.):

BG0000173 „Островче” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и
фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, приета с Решение на Министерския
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съвет № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.). Зоната попада в обхвата на землищата на с.
Градина, с. Манастирско, с. Островче, с. Сейдол, с. Синя вода и с. Студенец.
Целта на опазване са природните местообитания и местообитанията на видове и
техните популации. Защитената зона „Островче" BG0000173, тип „В” - Защитена зона по
Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
Местоположение на защитената зона: географска дължина: Е 26°25’17”; географска
ширина: N 43°25’48” Площ: 67,491.85 дка Надморска височина: средна 347 m.
Минималната надморска височина в зоната е 217 м, максималната е 476 м, а средната е
347 м. Част от територията (39%) на зоната попада в обхвата на област Търговище, 61 % от
територията попада в обхвата на област Разград.
В ОУПО на община Лозница е отчетена границата на защитена зона
„Островче“.Общата площ на зоната попадаща на територията на общината е 1545,36 ха в
различните землища. Терените които обхваща са в по-голямата си част горски земи – около
8261,16 дка, следвани от обработваеми земи (ниви)– 3003,261 дка, необработваеми земи –
886,931 дка и други.
Цели на опазване в защитената зона:
 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и
техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона,
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни
видове и условия на средата.
 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на
популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
Растителност
В съответствие с геоботаническото райониране на България, общината попада в
Поповско-Разградския геоботанически район от Лудогорски окръг в Илийриската (Балканска)
провинция на Европейската широколистна горска област (Бондев, 1997). В миналото
преобладаващата част от територията е била заета от ксеротермни благуново-церови горски
екосистеми, като в отделни участъци са били формирани и ксеромезофитни горски
екосистеми с преоблаване на цер, сребролистна липа и горун. След унищожаването на горите,
на по-голямата част от територията са отглеждани различни селскостопански култури, а на
други части е формирана производна и вторична храстова и тревна растителност.
Естествената растителност се е запазила само в онези зони, които са по-малко годни за
развитието на земеделието. Естествените гори са основно широколистни, разположени в
леснодостъпни райони, даващи възможност за развитие на горскостопански дейности.
Разпространени са и много видове билки, имащи стопанско значение.
В Лудогорското плато най-съществено участие в растителната покривка има формацията на
цера form. (Querceta certis), която лимитира границата с Дунавския биогеографски район. Между
Дулово и Тервел и източно от Кубрат са запазени смесени гори от сребролистна липа - Tilia tomentosa, обикновен габър - Carpinus betulus, цер - Quercus cerris, на места с горун - Quercus dalechampii
и полски клен - Acer campestre. На ограничени пространства се срещат гори от формацията на
горуна (form. Querceta dalechampii) или смесени гори от горун - Quercus dalechampii, обикновен
габър - Carpinus betulus, цер - Quercus cerris и полски клен - Acer campestre.
В Лудогорския район съществуват находища на 28 вида висши растения, които са общи с
Добруджанския и Черноморския район. Сред тях са два интродуцирани вида в българската флора,
храстовидната аморфа - Amorpha finticosa и миризливата върба - Eleagnus angiistifolia, които се
проявяват като агресивни ангропофити и са представители на биома Aestiduriherbosa. Тук има
местообитания на още няколко вида, които се срещат още само в Добруджанския и Източната част
на Дунавския биогеографски район. Сред тях са лесингиановото коило - Stipa lesingiana, молдавското плюскавиче - Silene moldavica, рогатото клинавче - Astragalus cornutus, палазиановият лен
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- Linum pallasianum, пелинът - Artemisia pedemontana, нарязанолистният тъжник - Spirea crenata и
многообразната мъдрица - Sysimbrium polymotphum. У нас само в Дунавската биогеогра- фска
провинция респективно и в Лудогорския район се срещат типичните степни видове, храстовидната
карагана - Caragana frutex и източният равнец - Achillea leptophylla. Балкански ендемит с находище
в района е сър- пецьт - Serratula bulgarica.
В района са разпространени българските ендемити плевенско обичниче
- Thalictrum aquilegifolium ssp. storgosiacum, шкорпилова детелина - Trifolium medium ssp.
skorpilii, български опопанакс - Opopanax chironium ssp. bulgaricum, тракийско омразниче Onosma thracica, крумово великденче - Veronica krumovii, български миск - Jurinea bulgarica,
тракийски магарешки бодил - Carduus thracicus, давидов мразовец- - Colchicum davi- dovii и
урумово лале - Tulipa urumoffii.
Млади формообразуващи огнища в Лудогорския район са Преславската планина,
Шуменското плато, ограничени пространства от Лудогорското и Момино плато.
В долините на Черни Лом и Малък Лом, както и по вододелното било между тях
преобладават вторични съобщества, доминирани от цер - Quercus cerris, c примес от келяв габър Carpinus orientalis и мъждрян - Fraxinus ornus. Определени пространства са покрити с
производната формация на келявия габър (forni. Carpineta orientalis). В южна посока вододелът
между тези реки и Голяма река е покрит със смесени гори от цер - Quercus cerris и благун Quercus frainetto. В източна посока по склоновете на Разградските и Самуиловските височини,
включително по Провадийското, Роякското и Момино плато, преобладават също благуново-церовите гори. Върху Лилякското плато са разпространени вторични съобще- ства от горун - Quercus
dalechampii и келяв габър - Carpinus orientalis. На юг върху Антоновските височини благуновоцеровите гори имат вторичен произход и са смесени с келяв габър - Carpinus orientalis.
В Преславска планина се появяват гори от мизийски бук - Fagus тое- siaca, но преобладават
смесените гори от сребролистната липа - Tilia tomentosa, обикновения габър - Carpinus betulus,
горуна - Quercus dalechampii и полския клен -Acer campestre. Част от южните склонове на
Преславска планина са покрити със смесени гори от космат дъб - Quercus pubescens и виргилиев
дъб - Quercus virgiliana. Независимо от ограничения си ареал, заслужава внимание реликтната
формация на конския кестен (form. Aesculeta hippocastani), разположена в същата планина. В тази
планина се намира и най-голямото естествено находище у нас на терциерния реликт див рожков Cereis siliquastrum. Северните склонове на планината са покрити от смесените гори на
обикновения габър - Carpinus betulus и келявия габър - Carpinus orientalis, а също голяма площ
заема формацията на сребролистната липа (form. Tilieta tomentosae). В Драгоевска и Лиса планина
преобладават горите от мизийски бук, образуващи формацията (form. Fageta moesiacae). На
прехода към Котленска и Върбишка планина са запазени пространства, заети от формацията на
горуна (form. Querceta dalechampii) и габърово-горуновата формация (Querceto-Carpineta betuli).
В източната част на Лудогорския район са запазени лесостепни храстови съобщества от
формацията на ниския бадем (form. Amygdaleta nanae) и на драката (form. Paliureta spina-christi).
Между тях или в непосредствена близост е възникнала производна степна растителност,
представена от формациите на белия пелин (form. Artemisieta albae), брандзовия житняк (form.
Agropireta brandsae) и изправената овсига (form. Brometa erectii). Значителни площи в целия район,
вторично са покрити от ксеротермните тревни формации на белизмата (form. Dichantieta
ischaemi), луковичната дивадина (form. Poaeta bulbosae) и садината (form. Chrysopogoneta grylli).
Тревният тип растителност е представен предимно от вторичен тип растителност,
който е адаптиран към ареала на унищожените гори. Тя е тясно свързана с ливадите и
пасищата. Ливадите съпровождат предимно влажните и умерено влажни почви, а сравнително
по-рядко се срещат върху сухите почви. Техните тревни съобщества са представени от житни
и бобови растения. Тревният състав се състои от червена (Trifolium pratense) и бяла детелина
(Trifolium repens L.), ливадна класица (Alopecurur pratensis), овсига (Bromus arvensis), коило
(Stippa capillata) и др. В заливните тераси на реките се наблюдават представители предимно
от житното растение пирей (Agropyrum repens), ливадината (Limnanthes alba), полевицата
(Agrostis tenuis) и др.
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Флората в района на Лозница включва някои важни видове, включително един, който
се счита за изчезнал – гроздовидно подъбиче (Червена книга, 1985 г., в новата от 2011 г. не
присъства), като вероятни находища са в землището на с. Ловско и с. Гороцвет.
Горско стопанство
В състава на растителните формации участват и следните храстови и тревни видове:
шипка, глог, дрян, черен бъз, обикновена леска, чашкодрян, аморфа, трънка, драка,
смрадлика, люляк, птиче грозде, къпина, коприва, горска ягода, здравец, риган, бял равнец,
мащерка, маточина, див пелин, тревни видове от семейство житни и много други. Горите в
района
имат
дървопроизводителни,
средообразуващи,
защитноводоохранни,
противоерозионни, рекреационни и здравно-украсни функции. Многогодишната стопанска
дейност на човека се е отразила благоприятно върху общото състояние на горите. Голяма част
от насажденията са запазени с добър сортиментен състав.
В по – голямата част на общината възобновяването е добро и гарантира в бъдеще
условия за действително възпроизводство на дървесина. На отделни места има повреди
предимно от паша на селскостопански добитък, което е довело до неблагоприятни
въздействия в растежа и развитието на дървесната растителност.
Контрол върху екологосъобразното използване на горите за територията на община
Лозница се осъществява от ТП-ДГС „Разград“ гр. Разград. Системно се следи за опазване на
горите, предотвратяване разпространението на вредители, залесяване и извеждане на
санитарни сечи. Като цяло не е установено повишено ползване на горите, както по обем, така
и по категории. Основни нарушения в горския фонд са незаконни сечи, които са
съсредоточени предимно в келаво-габъровите и дъбови гори. Главните сечи се извеждат с цел
подсигуряване естественото възобновяване на съответните насаждения с основния дървесен
вид. Въпросът за съхраняване и възстановяване на буковия дървостой е особено важен за
общината, като се има предвид средообразуващата, водозадържаща и вододайна функция на
гората. Имайки предвид ограничените възможности за водоснабдяване от собствени
източници в общината, проблемът за запазване на въпросните гори придобива важно значение
за перспективите на района в социално-икономически план.
Горите варират от равнинни до нископланинския /до 700 м/ пояс, главно смесени от
благун и цер. В естествените гори в района на Лозница често срещани дървесни видове са
също цер, благун, габър и сребролистна липа. Освен тях дървесните видове и храсти включват
още глог, червена върба, шипка, смрадлика, обикновен дрян, джанка, бяла акация, елша.
Ливадната растителност включва обикновена вълча ябълка, овчарска торбичка, ливадно
секирче, бяла детелина, великдинче, подбел, глухарче, горски сципрус и ливадна власатка.
Голямото растително богатство на Община Лозница се допълва от находищата на
лечебни растения. Те съдържат голямо количество биологично активни вещества, на които се
дължи тяхното лечебно действие. Съдържанието на лечебните вещества се обуславя от
специфичните почвени и климатични дадености. Нашите билки са богати на разнообразни
химични съединения: полизахариди, гликозиди, алкалоиди, кумарини, витамини, терпеноиди,
флавоноиди, въглехидрати и др. В резултат на нарасналия през последните години интерес, се
увеличава както броят на видовете билки, които се събират, така и тяхното количество. Това
може да доведе до намаляване или унищожаване на редица билкови находища. С цел да се
ограничи безотговорното събиране на лечебни растения е въведено райониране на
билкосъбирането, за да се даде възможност за съхраняване и възстановяване на естествените
находища. На територията на Община Лозница са описани повече от 40 вида лечебни
растения. Тези от тях които имат по-широко разпространение са: коприва, обикновена шипка,
трънка, дребнолистна липа и др. Към момента не съществува описание на точното
местоположение на естествените находища условията в местообитанията, количеството и
състоянието на ресурсите на тези видове. Необходимо е да се изгради система за наблюдение
и оценка на диворастящите лечебни растения по отношение на състоянието и ползването им.
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Животински свят
В зоогеографско отношение територията на Община Лозница се намира в
Палеарктичната зоогеографска област, Евро-Сибирската подобласт, Предпланински район (до
1000 м.н.в.) и попада в Лудогорски биогеографски район.
Безгръбначната водна фауна показва сравнително добро разнообразие отресничести
едноклетъчни (тип - Ciliophom), малочетинести червеи (клас - Oligochaeta), еднодневки
(разред – Ephe(meroptera), перли (разред - Plecoptera), бръмбари (разред - Coleoptera),
ручейници (разред - Trichopterd) и двукрили (разред - Diptera).
Безгръбначната сухоземна фауна на района притежава най-голямо видово разнообразие
сред насекомите (Клас - Insecta). Характерни насекоми за района, са водните кончета:
Callopteryx virgo meridionalis, Platycnemis pennipes и Aeshna affinis, малката богоможа - Ameles
heldreichi (разред - Mantodea); черното житно пиле от правокрилите - Bradypoms dasypus
(разред - Orthoptera); равнокрилото хоботно - Eurybregma nigrolineata и др. Значителен е броят
на твърдокрилите насекоми (разред - Coleoptera), като типични видове сред бръмбарите
листояди, са - Chrysolina graminis, Ch. staphylea и Phratora vulgatissima, а сред бръмбарите
сечковци - Pachyta quadrimaculata, Acmaeops pratensis, Anoplodera nifipes, Necydalis major,
както и редките видове сечковци - Brachyleptura tesserula и Vadonia imitatrix. Тук се среща и
защитеният бръмбар бегач - Calosoma sycophanta. Ципокрили насекоми (разред Hymenoptera), обитаващи Лудогорието са широко разпространените в Европейския континент
лесостепни видове мравки - Messor structor, миризливата мравка - Liometopum micro- cephahim
и Formica cinerea, а в населените места се среща интродуцирания у нас синантропен вид,
фараонова мравка - Monomorium pharaonis. Тук се срещат и паразитиращи ихнеумониди (сем.
Ichneumonidae, Hymenoptera) като - Scambus elegans (паразитоид по пеперуди) и Tromatobia
ornata (паразитоид по паяци). От пепрудите (разред - Lepidoptera) тук се срешат освен
аполоновата пеперуда - Parnassius apollo и индикаторните таксони за района - Colias hyale,
Lopinga achine achine и Melitaea arduinna от семействата Hesperioidea, Papilionoidaea
(Абаджиев, 1999).
От земноводните се срещат обикновената чесновница - Pelobates fuscus, жабата
дървесница (Hyla arborea) и горската дългокрака жаба (Rana dalmatina). Характерни рептилии
за района са шипобедренага костенурка (Testudo graeca), шипоопашатата костенурка (Testudo
hermanni), кримския гущер – (Podarcis taurica), големия стрелец – (Coluber caspius), пъстрия
смок (Elaphe quatuorlineata sauromates), медянката (Coronella austriaca) и пепелянката (Vipera
ammodytes).
Орнитофауната на Лудогорския района е разнообразна, което се дължи до голяма степен
на близостта му с Черноморския басейн, както и на карстовите терени със скални венци,
представляващи специфични местообитания за определени видове. Средното поречие на р.
Бели Лом представлява орнитологичен обект с национално значение, в който обитават повече
от 150 вида птици. Сред тях са защитените видове червен ангъч – (Tadorna ferruginea),
египетски лешояд (Neophoron percnopterus), орел змияр (Circaetus gallicus), белоопашат
мишелов (Buteo rufinus), малък креслив орел (Aquila pomarina) и бухал (Bubo bubo). В
Лудогорския биогеографски район се срещат и други редки видове птици, като черен щъркел
(Ciconia nigra), ловен сокол (Falco cherrug), белошипа ветрушка (Falco naumanni), вечерна
ветрушка (Falco vespertinus) и скален орел (Aquila chiysaetus).
Във фаунистично отношение, бозайниците в Лудогорския биогеографски район
представляват смесен комплекс между видове, обитаващи широколистните гори и такива,
които са свързани със степния биом. От насекомоядните видове на разред - Insectivora, в
района обитават таралеж (Erinaceus concolor), белокоремна белозъбка (Crocidura leucodon),
голям подковонос – (Rhinolophus ferrumequinum), малък подковонос – (Rhinolophus
hipposideros) и южен подковонос – (Rhinolophus euriale). Срещат се още обикновен хомяк –
(Cricetus cricetus), черногръд хомяк – (Mesocricetus newtoni), обикновена полевка – (Microtus
arvalis) и степна домашна мишка – (Mus spicilegus). От разред хищници - Carnivora
ограниче¬но присъствие в района има вълкът – (Canis lupus), докато популациите на чакала –
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(Canis aureus), лисицата – (Vulpes vulpes), енотовидното куче - Nyctereutesprocyonoides,
язовеца – (Meles meles), видрата – (Lutra lutra), Златката – (Mortes martes), степния пор –
(Mustela eversmanni) и дивата котка – (Felis silvestris) са по-многобройни.
Общото състояние и описание, може да се заключи в:
Фауната, в т. ч. и гръбначната (тип Chordata, подтип Vertebrata), която е най-добре
проученият тип фауна и чийто природозащитен статус у нас е най-пълно регламентиран, в
този район е от видове, характерни за ниските части на страната, какъвто е и разглежданият
терен. В зоогеографски аспект фауната е от палеарктичен тип и по-конкретно от видове
предимно на умерените географски ширини, като в района се срещат и известен брой видове с
южно разпространение за Европа, т. е. с ареали в Средиземноморската подобласт на
Палеарктика, което в климатично отношение е следствие от непосредствената близост на
морето, която близост обуславя и по-мекия климат на тези територии. В животинския свят
преобладават евросибирски и средноевропейски зоогеографски елементи. Най-добре запазена
и богата е фауната в горите. От бозайниците са характерни благороден елен (Cervus elaphus
L), сърна (Capreolus capreolus), дива свиня (Sus scrofa), дива котка (Felis silvestris), обикновен
сънливец (Glis glis), обикновена горска мишка (Sylvaemus sylvaticus), катерица (Sciurus
vulgaris), вълк (Canis lupus), чакал (Canis mesomelas), лисица (Vulpes vulpes), белка (Martes
foina), пъстър пор (Vormela peregusna), язовец (Meles meles), видра (Lutra lutra). В
разглежданата област най-често срещаните видове птици са представители на:
врабчоподобни, соколоподобни, совоподобни, щъркелоподобни, гълъбоподобни и
кокошоподобни. От ихтиофауната в язовирите се срещат уклей (Chalcalburnus chalcoides),
каракуда (Carassius gibelio), шаран (Cyprinus carpio) и толстолоб (Hypophthalmichthys
molitrix).
Животинският свят на територията на общината показва разнообразие предимно по
отношение на бозайниците и по-малко по отношение на птиците, земноводните и влечугите.
Разглежданият животински свят може да бъде отнесен към Северната зоогеографска
подобласт на България. В нея преобладават сухоземни животни, характерни за Средна и
Северна Европа.
Безгръбначната водна фауна показва сравнително добро разнообразие отресничести
едноклетъчни (тип - Ciliophom), малочетинести червеи (клас Oligochaeta), еднодневки (разред
- Ephemeroptera), перли (разред - Plecoptera), бръмбари (разред - Coleoptera), ручейници
(разред - Trichopterd) и двукрили (разред - Diptera).
Безгръбначната сухоземна фауна на района притежава най-голямо ви¬дово разнообразие
сред насекомите (Клас-Insecta). Характерни насекоми за района, са водните кончета:
Callopteryx virgo meridionalis, Platycnemis pennipes и Aeshna affinis, малката богоможа - Ameles
heldreichi (разред - Mantodea); черното житно пиле от правокрилите - Bradypoms dasypus
(разред - Orthoptera); равнокрилото хоботно - Eurybregma nigrolineata и др. Значителен е броят
на твърдокрилите насекоми (разред - Coleoptera), като типични видове сред бръмбарите
листояди, са - Chrysolina graminis, Ch. staphylea и Phratora vulgatissima, а сред бръмбарите
сечковци - Pachyta quadrimaculata, Acmaeops pratensis, Anoplodera nifipes, Necydalis major,
както и редките видове сечковци - Brachyleptura tesserula и Vadonia imitatrix. Тук се среща и
защитеният бръмбар бегач - Calosoma sycophanta. Ципокрили насекоми (разред Hymenoptera), обитаващи Лудогорието са широко разпространените в Европейския континент
лесостепни видове мравки - Messor structor, миризливата мравка - Liometopum micro cephahim
и Formica cinerea, а в населените места се среща интродуцирания у нас синантропен вид,
фараонова мравка - Monomorium pharaonis. Тук се срещат и паразитиращи ихнеумониди (сем.
Ichneumonidae, Hymenoptera) като - Scambus elegans (паразитоид по пеперуди) и Tromatobia
ornata (паразитоид по паяци). От пепрудите (разред - Lepidoptera) тук се срешат освен
аполоновата пеперуда - Parnassius apollo и индикаторните таксони за района - Colias hyale,
Lopinga achine achine и Melitaea arduinna от семействата Hesperioidea, Papilionoidaea
(Абаджиев, 1999).
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Рибната фауна на района се състои от шаранови риби, между които са речен кефал
(Leuciscus cephalus), обикновена мряна (Barbus barbus), скобар (Chondrostoma nasus), уклей
(Alburnus alburnus), малка кротушка (Gobio uranoscopus), сребриста каракуда – (Carassius
gibelio) и др.
От земноводните се срещат обикновената чесновница – (Pelobates fuscus), жабата
дървесница (Hyla arborea) и горската дългокрака жаба (Rana dalmatina). Характерни рептилии
за района са шипобедренага костенурка – (Testudo graeca), шипоопашатата костенурка –
(Testudo hermanni), кримския гущер – (Podarcis taurica), големия стрелец – (Coluber caspius),
пъстрия смок (Elaphe quatuorlineata sauromates), медянката – (Coronella austriaca) и
пепелянката – (Vipera ammodytes).
Орнитофауната на района е разнообразна, което се дължи до голяма степен на близостта
му с Черноморския басейн, както и на горските масиви, представляващи специфични
местообитания за определени видове. Средното поречие на р. Бели Лом представлява
орнитологичен обект с национално значение, в който обитават повече от 150 вида птици. Сред
тях са защитените видове червен ангъч – (Tadorna ferruginea), орел змияр – (Circaetus
gallicus), белоопашат мишелов – (Buteo rufinus), малък креслив орел (Aquila pomarina) и бухал
(Bubo bubo). В Лудогорския биогеографски район се срещат и други редки видове птици, като
черен щъркел – (Ciconia nigra), ловен сокол – (Falco cherrug), белошипа ветрушка – (Falco
naumanni), вечерна ветрушка – (Falco vespertinus) и.
Във фаунистично отношение, бозайниците в Лудогорския биогеографски район
представляват смесен комплекс между видове, обитаващи широколистните гори и такива,
които са свързани със степния биом. От насекомоядните видове на разред - Insectivora, в
района обитават таралеж – (Erinaceus concolor), белокоремна белозъбка – (Crocidura
leucodon), голям подковонос – (Rhinolophus ferrumequinum), малък подковонос – (Rhinolophus
hipposideros) и южен подковонос – (Rhinolophus euriale), като от прилепите могат да бъдат
установени единствено по време на миграция. Срещат се още обикновен хомяк – (Cricetus
cricetus), черногръд хомяк – (Mesocricetus newtoni), обикновена полевка – (Microtus arvalis) и
степна домашна мишка – (Mus spicilegus). От разред хищници - Carnivora ограничено
присъствие в района има вълкът – (Canis lupus), докато популациите на чакала – (Canis
aureus), лисицата – (Vulpes vulpes), язовеца – (Meles meles), видрата –(Lutra lutra), Златката –
(Mаrtes martes), степния пор – (Mustela eversmanni) и дивата котка – (Felis silvestris) са помногобройни.
Отпадъци и опасни вещества
Един от основните екологични проблеми на общината е свързан с отпадъците. Той
включва периодичното образуване на нерегламентирани замърсявания, липсата на депо за
строителни отпадъци, неоползотворяването на органичния и биоотпадък, смесването на
рециклируемите отпадъци с ТБО и ниските приходи от такса „Битови отпадъци”, които не
покриват разходите, свързани с управлението на битовите отпадъци.
На територията на община Лозница са разположени следните производствени
площадки, подлежащи на контрол от страна на РИОСВ - Русе:
- „Водоснабдяване Дунав” ЕООД – Разград - ГПСОВ в гр. Лозница;
- „ХБ за дивечово месо” ООД - цех за прераработка на плодове в гр. Лозница;
- ЕТ „Арко - Иван Пенев” - мобилна дестилерия за етерични масла в с. Крояч;
- „Мерби – 98” ООД - град Лозница - промишлена пералня за платове в гр. Лозница;
- „Войс кемикъл” ООД, гр. Лозница - производство на перилни препарати в гр.
Лозница;
- „Еделвайс – 77” ЕООД - село Сейдол - млекопреработвателно предприятие в с.
Сейдол;
- „Сандърс-БГ-70” ЕООД Лозница - площадка за Дейности с ОЧЦМ в гр. Лозница
- „Доминатор 106” ЕООД, гр. Лозница - площадка за разкомплектоване на ИУМПС в
гр. Лозница;
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- „Доминатор 106” ЕООД, гр. Лозница - площадка за разкомплектоване на ИУМПС в
гр. Лозница;
- „Адиса” ООД, гр. Лозница, ул. „Родопи“ № 9 - инсталация за пелети от неопасни
отпадъци в гр. Лозница, стопански двор;
- „Джевсан” ЕООД, с. Гороцвет, Стопански двор - автоморга в с. Гороцвет общ.
Лозница.
Със Заповед № 276 от 16.07.2021 г., директорът на РИОСВ – Русе е преустановил
експлоатацията на общинското депо в гр. Лозница, находящо се на територията на община
Лозница, местност „Куза”, с площ от 4 дка. Към момента същото не е рекултивирано.
По отношение на замърсяване на почвата с битови, строителни, растителни отпадъци и
оборски тор е характерно, че замърсяването е с локален характер и засяга главно мери и
пасища. На територията на община Лозница периодично възникват нерегламентирани
сметища, като същите своевременно се почистват и ликвидират.
Отпадъците не само повърхностно замърсяват околната среда, но и ограничават
използваемостта на земята, създават хигиенни проблеми и дразнят естетическите възприятия
на хората. В резултат на протичащите в периода на натрупването им физични, химични и
биологични процеси, те се превръщат в многофакторен замърсител на околната среда,
оказващ силно негативно въздействие върху повърхностните и подземни води, въздуха и
почвите, с което създават сериозен здравен риск за населението. От друга страна отпадъците
са ценен енергиен и суровинен източник и тяхното минимизиране и повторната употреба води
до съхранение на природни ресурси.
Ето защо управлението им е сложен и многообхватен процес, изискващ интегрираност
на подходите, внедряване на нови технологии, създаване на подходяща икономическа среда и
нормативна база, и не на последно място висока обществена отговорност.
Новата и ефективна стратегия за управление на твърдите битови отпадъци ще:
- повиши привлекателността на града и околностите му;
- намали и предотврати риска за здравето на хората;
- подобри състоянието на околната среда и нейната привлекателност;
- намали замърсяването на водите и почви;
- намали потреблението на природни ресурси за сметка на преработка на отпадъци;
- подобри условията за икономическо развитие и чистотата в населените места;
- подобри условията за развитие на селското стопанство в общината, например чрез
производство на компост от органични отпадъци;
- подобри качеството и разшири обхвата на предлаганите услуги по третиране на
отпадъци.
За подобряване на екологичните характеристики и съхраняване на природните
дадености е необходимо да се прилагат инициативи за повишаване екологичната култура на
населението, включително ограничаване на образуването и оползотворяване на различните
потоци отпадъци от бита и стопанската дейност.
На територията на Община Лозница са налични два обекта, подлежащи на контрол по
фактор ,,Опасни химични вещества“. Производствените обекти „Войс Кемикъл“ ООД – гр.
Лозница и ЕТ
,,Арко-Иван Пенев“ - с. Крояч, Община Лозница подлежат на контрол, съгласно
изискванията на Закон за опазване на околната среда (ЗООС) (Обн. ДВ. бр. 91/25.09.2002 г.,
изм.и доп. ДВ. бр. 54/16.06.2020 г.), Закон за защита от вредното въздействие на химичните
вещества и смеси (Обн. ДВ. бр.10 от 4.02.2000 г., изм. и доп. ДВ. бр. 17 от 26.02.2019 г.) и
Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества. (Обн. ДВ. бр. 5 от
19.01.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 67 от 23.08.2019 г.).
При осъществения контрол от РИОСВ – Русе за периода 2015 г. и 2019 г. не са
установени нарушения на операторите при своята производствена дейност и съответно не са
съставяни АУАН – Актове за установяване на административни нарушения.
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На територията на община Лозница няма предприятия и/или съоръжения
класифицирани с нисък или висок рисков потенциал, съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС.
На територията на община Лозница няма инсталации за оползотворяване на сметищен
газ.

III. АНАЛИЗИ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УПРАВЛЕНИЕТО НА
ОТПАДЪЦИТЕ
3.1. Анализ на отпадъците
Анализът на битовите отпадъци е ключов анализ за разработването на общинската
програма за управление на отпадъците и дава отговор на следните въпроси:
 Какви са количествата образувани отпадъци в общината и каква е нормата на натрупване?
 Какви са количествата и тенденциите на различните потоци отпадъци за анализирания
период?
 Какъв е морфологичният съсстав на образуваните битови отпадъци в общината?
 Какви са количествата повторно използвани, рециклирани, оползотворени и обезвредени
битови отпадъци за разглеждания период и какви са тенденциите в третирането им?
 Каква е степента на изпълнение на целите, които са поставени пред общината в
съответствие с националното и европейското законодателство?
Информацията за количествата и състава на отпадъците е от много голяма важност за
вземане на правилни решения за управлението им и оразмеряването на системите,
инсталациите и съоръженията за третиране. Непрекъснато нарастващото количество
отпадъци, образувани от жизнената дейност на хората, производството и търговията, налага
предприемането на мерки за намаляване на общото им количество, повторната им употреба и
увеличаване рециклирането и оползотворяването им. Същевременно с развитието на
технологиите за третиране на отпадъци, все повече се разширяват възможностите за
използването на отпадъците като алтернативен суровинен и енергиен източник и намаляване
на количеството, предназначено за депониране.
3.1.1. Генерирани битови отпадъци
Генерираните битови отпадъци от една страна се образуват от използването на ресурси
или продукти, а от друга страна имат негативни ефекти върху околната среда в резултат от
тяхното преработване или обезвреждане. Прекъсването на връзката между икономическия
растеж и нарастващото използване на ресурсите, което води до негативно влияние върху
човека и природата, е основна цел в областта на политиката по околната среда. Необходимо е
да се предприемат мерки за количествено и качествено намаляване на генерираните битови
отпадъци. Докато намаляването на количествата образувани отпадъци се нарича количествено
предотвратяване, то намаляването на съдържанието на вредни вещества в материалите и
продуктите се нарича качествено предотвратяване на отпадъците. Двата аспекта са тясно
свързани и не трябва да се разглежкат като независими, а по-скоро като взаимно допълващи
се. Неправилно е да се смята, че ако отпадъкът или неговото третиране само по себе си няма
вредно въздействие, то този отпадък не трябва да се предотвратява. Самото третиране е
свързано с разходи на енергия и вода, заема се определено пространство. Само в случай, че
даден продукт не бъде произведен, то той не би се превърнал в отпадък, т.е. в случая на 100%
количествено предотвратяване няма да има нужда от качествено предотвратяване. Това обаче
е нереалистично и е ясно, че за всеки продукт трябва да се прилагат и двата аспекта за
ограничаване образуването на отпадъци.
Жителите на дадена административна единица образуват различно количество
отпадъци с различен състав. Тези показатели зависят от социалния статус, битовите
особености на средата, изградената култура на потребление и други фактори.
63

Програма за управление на отпадъците на община Лозница 2021-2027 г.
Непрекъснато нарастващото количество смесени отпадъци, образувани от жизнената
дейност на хората, производството и търговията в община Лозница, налага предприемането на
мерки за тяхното намаляване, повторната им употреба и увеличаване на рециклирането и
оползотворяването им. Същевременно с развитието на технологиите за третиране на
отпадъци, все повече се разширяват възможностите за използването им като алтернативен
суровинен и енергиен източник и намаляване на количеството, предназначено за депониране.
ЗУО разделя отпадъците по видове, както следва:
 битови;
 производствени;
 опасни;
 строителни;
 биоразградими;
 масово разпространени.
Общинските власти играят важна роля в изпълнението на политиката по отношение
опазване на околната среда, подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на
отпадъци, чрез сключването на договори и в това отношение основните им функции
включват:
 осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци;
 събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
 почистване на уличните платна, тротоарите, площадките, алеите и поддържане на
зелените площи и други територии предназначени за обществено ползване;
 избора на площадки, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг
на депата за битови и строителни отпадъци или на други инсталации или съоръжения
за обезвреждане на битови или строителни отпадъци, чрез включването в регионална
система;
 разделно 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, чрез организация по
оползотворяване;
 организирането и прилагане на системата за разделно събиране и съхранение на
излезли от употреба моторни превозни средства с фирми получили разрешение от
МОСВ;
 предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или
създаване на незаконни сметища, чрез контрол от длъжностни лица;
 определяне на места за поставяне на негодни за употреба батерии.
Битови отпадъци
Битовите отпадъци произхождат основно от домакинствата, а също така и от
административните сгради, търговски обекти, училища и други обществени места.
Количеството образувани битови отпадъци се състои от отпадъци, събрани чрез
общинските системи за организирано сметосъбиране (смесени битови отпадъци) и отпадъци,
събрани директно от частния сектор чрез системи за разделно събиране, вторични суровини и
други с цел оползотворяване и рециклиране. Предадените за предварително третиране, за
рециклиране и директно за депониране битови отпадъци са отпадъците на входа на
съответната инсталация за третиране. За да се избегне повторното броене на количества
отпадъци, директно депонираните битови отпадъци не включват отпадъците, предадени за
депониране след предварително третиране. Директно депонираните битови отпадъци
включват и статистическата оценка на образуваните отпадъци от домакинствата,
необслужвани от системи за организирано сметосъбиране и сметоизвозване.
Нормата на натрупване на битовите отпадъци представлява количеството образувани
битови отпадъци на дадена административно-териториална единица или национално ниво
разделено на средно годишното население за съответната година.
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Битовите отпадъци се формират от жизнената дейност на хората. Трябва да бъде
направена разлика и не трябва да се приема количеството генерирани битови отпадъци, като
идентично на количеството събрани и извозени битови отпадъци, тъй като това е грешно като
подход. Под внимание трябва да се вземат и да се отчитат, като генерирани, всички потоци
битови отпадъци, независимо дали събирането им е организирано или възложено от общината
или не е от общината. Дори и да липсва достоверна и статистически отчетена информация е
необходимо под вимание да се вземат всички потоци битови отпадъци, генерирани на
територията на общината-организациите по оползотворяване на отпадъците от опаковки,
площадките за вторични суровини, производствени и търговски обекти, генериращи
отпадъци, които предават на организации по оползотворяване или директно на
преработвателни предприятия, производствени и търговски обекти, свързани с изискванията
за разширена отговорност на производителя.
Съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО битови отпадъци са „отпадъците от
домакинствата” и „подобни на отпадъците от домакинствата” (това са отпадъците,
образувани 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).
Процесите, свързани с формиране, събиране, извозване, депониране и друго
обезвреждане на отпадъците, са в пряка зависимост от развитието и организацията на
стопанската дейност, демографските особености на района и от природните условия, в които
се осъществява човешкия живот. Битовите отпадъци се формират от жизнената дейност на
хората. Количеството и съставът им зависят от:
 Мястото на образуване;
 Стандарта на живот на населението и неговата култура;
 Степен на благоустроеност на населените места;
 Начин на отопление;
 Други фактори.
Като се изхожда от административно-териториалната и социално-икономическа
характеристика на община Лозница, основните източници на ТБО се явяват:
 Домакинствата;
 Промишлените предприятия;
 Търговски и обслужващи обекти.
В община Лозница има добре изградена и успешно функционираща система за
сметосъбиране и сметоизвозване, която обхваща 100% от населението на града и селата.
Основният поток отпадък е смесеният битов отпадък с код 20.03.01.
Община Лозница е член на Регионално сдружение за управление на отпадъците
(РСУО) - Разград. В сдружението участват още общините: Разград, Исперих, Самуил, Завет,
Кубрат и Цар Калоян.
На 16.05.2008 г. в град Разград, в съответствие с изискванията на чл.61 от ЗМСМА е
сключено споразумение между общините Разград, Лозница, Исперих, Кубрат, Завет, Самуил и
Цар Калоян за сътрудничество в областта на управлението на отпадъците. Регистрирано
сдружение с нестопанска цел с обществено полезна дейност с наименование „Лудогорие еко“.
На 15.08.2016 г. е създадено „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион
Разград“ (РСУО). Целта на Сдружението е изграждане на система за управление на
отпадъците на територията на общините-членки, осигуряваща опазване на околната среда и
предотвратяване на риска за човешкото здраве.
Общините, членуващи в РСУО депонират генерираните на техните територии битови
отпадъци на регионално депо за неопасни отпадъци – Разград. Депото е разположено в
местността „Олян Бурлук”, землище на гр. Разград и обслужва всички общини от област
Разград. Площадката е разположена на около 8 км., североизточно от населеното място,
поземлен имот № 61710.19.277 с площ 109,5 декара.
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Регионалното депо включва: клетка 1 за неопасни отпадъци с капацитет 197 847 тона
и и клетка 2 за неопасни отпадъци са капацитет 252 393 тона. Предвиденият капацитет в
тонове на клетка 1 е достигнат. Предстои депониране и запълване на втората клетка.
Технологията на депониране включва: разтоварване; разстилане с уплътняване;
оросяване с инфилтрирани води; запръстяване. Технологията на натрупване обхваща
депониране на отпадъците в определен дневен участък, чрез разстилане на тънък слой до 0,60
м и последващото им уплътняване с компактор до достигане височина на работния слой от
1,80 м., след което се полага промеждутъчен слой пръст от 0,20 м. Депото е въведено в
експлоатация с Решение за ползване от 27.07.2009 г., издадено от ДНСК-гр. София.
На територията на община Лозница няма изградени претоварни станции за битови
отпадъци. Поради изграденото регионално депо за неопасни отпадъци в Разград и близостта
на община Разград не се предвижда изграждане на претоварна станция в общината. В община
Лозница не е изградена сепарираща инсталация за предварително третиране на отпадъци от
опаковки. Община Разград има пълна проектна готовност за изграждане на сепарираща
инсталация. Тя ще бъде с необходимия капацитет и технически характеристики за постигане
на нормативните цели за рециклиране и оползотворяване на биоотпадъците и за намаляване
на депонираните биоразградими отпадъци от всички общини в региона.
Със Заповед № 276 от 16.07.2009 г., директорът на РИОСВ – Русе е преустановил
експлоатацията на общинското депо в гр. Лозница, находящо се на територията на община
Лозница, местност „Куза”, с площ от 4 дка. Към момента същото не е рекултивирано.
Дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата на
териториите за обществено ползване в населените места на община Лозница се извършват от
Общинското предприятие „Лозстрой”, като към момента предприятието разполага с 2 броя
специализирани автомобила с 13 и 23 куб. м. вместимост. Съгласно Заповед
№822А/04.12.2008г. ОП „Лозстрой” извършва и дейностите по почистване на местата за
обществено ползване, снегопочистване и зимно поддържане.
Една от основните дейности на предприятието е организираното сметосъбиране,
сметоизвозване и депониране на битовите отпадъци в Регионално депо - гр. Разград.
Определената минимална честота на извозване на битовите отпадъци от населените
места е три пъти месечно.
Таблица 28: Количества депонирани смесени битови отпадъци от община Лозница 2017 – 2020 г.
2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1921

1869

2184

2382

Източник: Община Лозница

Количеството генерирани смесени битови отпадъци на територията на община
Лозница се увеличава. Въпреки, че за анализираните години населението на общината е
намаляло с около 2%, количеството образувани отпадъци нараства с близо 24% и за
2020 г. са 2382 тона. Спрямо 2019 г. увеличението е с 9% или със 198 тона. Цитираните
количества ТБО са образувани не само в домакинствата, но също и в обществените
сгради, търговски обекти, предприятиялици и други генератори.
Важен показател за управление на отпадъците е нормата на натрупване на
отпадъците, представена като количеството на образуваните битови отпадъци за година на
човек от населението. Образуваните битови отпадъци на човек от населението в България за
2018 г. е 408 кг/човек/година, за област Разград 526 кг/човек/година, за община Лозница – 223
кг/човек/година, тоест по-ниско от средната норма за областта и за страната.6

При изготвяне на настоящата програма НСИ не е публикувал официални данни за битовите отпадъци и нормата
на натрупване за 2019 г. и няма официални данни за броя на населението към 31.12.2020 г.
6
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Нормата на натрупване на отпадъците в община Лозница за 2019 г. нараства до 263
кг/чов./г., което е 40 кг/човек/на година повече спрямо 2018 г. и с 37 кг/човек/ на година
повече спрямо 2017 г. (226 кг./чов.год.).
Съгласно референтната норма на натрупване на отпадъци за населени места от 3 000 до
25 000 жители, определена с Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите
отпадъци на МОСВ от 2012 г., препоръчителната средногодишна норма за човек от
населението е 295,5 кг., следователно нормата за община Лозница, въпреки, че нараства
остава по-ниска от допустимите стойности. Това означава, че Общината работи добре, но
трябва да засили мерките и контрола върху процесите на управление на отпадъците и да
предприеме съответните действия за ограничаване на образуването им и насърчаване на
тяхното оползотворяване и повторна употреба.
В Доклада от извършения морфологичен анализ на образуваните смесени битови
отпадъци в община Лозница за периода март-октомври 2019 г., на база данните на НСИ за
населението на общината към 2017 г. – 8505 жители и прогнозни количества отпадъци по
отчетни данни от пробонабирането - 1879 тона е изчислена значително по-ниска норма на
натрупване на отпадъците – 207 кг./чов./г.
Определената с Доклада за морфологичен анализ норма на натрупване е по-висока от
тази за календарната 2019 г. (263 кг./чов./г.), тъй като обхваща различен период на
изчисления, който не съвпада с пълна календарна година и за база е използвано населението
на общината през 2017 г., а не през 2019 г. Въпреки това тенденцията за община Лозница е
към нарастване на нормата на натрупване на отпадъци на човек от населението.
ИЗВОДИ:
Количеството на генерираните битови отпадъци в община Лозница през
последните години нараства с 24% през 2020 спрямо 2017 г. и достига 2382 тона. Спрямо
2019 г. увеличението е с 9% или със 198 тона. Нормата на натрупване на отпадъци на
човек от населението също се увеличава, но остава под допустимите референтни
стойности и под средните нива за област Разград и за страната. Населението на
общината намалява с 2% за периода 2017-2019 г., а годишната норма на натрупване на
отпадъци на човек се увеличава с 16%. Колебанията в количествата образувани
отпадъци и нормата на натрупване се дължат на променящите се потребителски навици
и начин на живот на домакинствата и на дейността на промишлени предприятия,
търговски обекти и земеделски производители. За допълнително редуциране обема на
депонираните количества е препоръчително увеличаване дела на разделно събраните
рециклируеми отпадъци, компостиране (включително домашно) на зелените и биоразградими отпадъци, осигуряване на възможности за отделно събиране и извозване на
отпадъците от твърдо гориво през отоплителния сезон, рециклиране и оползотворяване
на строителните отпадъци и други мерки.
Показателят морфологичен състав характеризира количеството на отделните
компоненти спрямо общото количество на отпадъците (хартия, хранителни отпадъци,
пластмаси, текстил, стъкло, метали, опасни отпадъци и др.). Данните за морфологичния
състав са необходими при избор на системи за разделно събиране на отпадъци или при
оптимизация на въведените такива. Има важно значение при определяне на метода за
предварително третиране и обезвреждане на отпадъците, включително вида и капацитета на
съоръженията. Морфологичният състав е характеристика, изразяваща количеството на
отделните фракции (хартия, хранителни отпадъци, пластмаси, текстил, стъкло, метали и др.),
изразено в процент, спрямо общото количество на отпадъците. Консуматорските и
потребителски навици на населението в различните сезони на годината влияят върху състава
на генерираните отпадъци и резултатите от анализите зависят от годишния сезон. Поради
това, изследванията при определяне на морфологичния състав на отпадъците се извършват
така, че да бъдат обхванати 4-те годишни сезона (зима, пролет лято и есен). Целта е да се
отчете сезонната неравномерност и колебанията в състава на отпадъците.
Характеристика на отделните фракции общо за четирите сезона:
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- Хартия - вестници, списания, учебници, листи, амбалажна хартия, санитарна хартия и др.
- Картони-кашони, опаковки от сокове, кутии и др.
- Метали - опаковки от безалкохолни и алкохолни напитки, консервени кутии, капачки и др.
- Гума - гумени изделия, играчки и др.
- Текстил - дрехи, парцали, трикотаж, завивки и др.
- Пластмаса - опаковки, кутии, бутилки, фолио, пластмасови изделия, торбички и др.
- Градински и растителни - растения, растителни остатъци, окапали листа, трева и др.
- Инертни - пепел, сгур и пръст и др.
Данните за морфологичния състав са необходими при избор на съоръжения за
предварително третиране и обезвреждане и системи за разделно събиране на отпадъци или
при оптимизация на въведените такива.
Последният актуален анализ на морфологичния състав на отпадъците, генерирани на
територията на община Лозница е извършен през 2019 г. в рамките на проект: „Определяне на
морфологичния съсатв на отпадъците в България“, финансиран от Българо-Швейцарската
програма за сътрудничество, чрез ПУДООС.
Пробите за община Лозница са направени в периода от март до октомври 2019 г., а за
изчисляване на количествата смесен отпадък за календарна година и норма на натрупване на
отпадъците на човек от населението са използвани официалните данни за депонираните
отпадъци и броя на населението към 2017 г. Това е причината в доклада от морфологичния
анализ да е посочен прогнозен смесен битов отпадък за 2019 г. 1879 т., а реално депонирания
битов отпадък, по данни от сметосъбиращата фирма за цялата календарна 2019 г. е 2184 т.
Данните от Доклада за морфологичния анализ за състава на събраните, извозени и
депонираните от територията на община Лозница на Регионално депо - Разград смесени
битови отпадъци са представени в следващите таблици.
Таблица 29: Количества смесен, разделно събран и общ битов отпадък и морфологичен състав
на отпадъците в община Лозница за 2019 г.
Вид отпадък
Хранителни
Хартия
Картон
Пластмаса
Текстил
Гума
Кожа
Градински
Дървесни
Стъкло
Метали
Инертни >4 см
Опасни
Други
Ситна фракция<4 см
Общо

Количество
смесен отпадък
на година т/год
148,75
105,68
89,95
280,15
100,75
20,74
20,07
301,67
0,00
103,69
108,80
36,79
30,97
66,55
261,66

Разделно събран
отпадък на година
т/год
0,00
3,51
0,31
3,22
0,00
0,00
0,00
122,01
0,00
13,31
64,78
0,00
0,00
0,00
0,00

1672,22

207,13

148,75
109,19
86,26
283,37
100,75
20,74
20,07
423,68
0,00
117,00
173,57
36,79
30,97
66,55
261,66

Морфологичен
състав на
отпадъците в %
7,92
5,81
4,59
15,08
5,36
1,10
1,07
22,54
0,00
6,23
9,24
1,96
1,65
3,54
13,92

1879,35

100,00

Общ отпадък на
година т/год

Източник: Окончателен доклад за извършен през 2019 г. четирисезонен морфологичен анализ на състава на
битовите отпадъци, генерирани на територията на община Лозница

Приблизителният състав на генерираните отпадъци в тегловни проценти е: хранителни
– 7,92%; хартия – 5,81%; картон – 4,59%; пластмаса – 15,08%; текстил – 5,36%; гума – 1,10%;
кожа – 1,07%; градински – 22,54%; дървесни – 0,00%; стъкло – 6,23%; метали – 9,24%;
инертни >4см– 1,96%; опасни – 1,65%, ситна фракция<4см – 13,92% и други – 3,54%.
Таблица 30: Референтни стойности на морфологичния състав на отпадъците,
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съгласно Методиката от НПУО 2014-2020 г.
Населени места от 3 до 25
хиляди жители
Хранителни
23.20%
Хартия
8.50%
Картон
5.50%
Пластмаса
10.10%
Текстил
3.70%
Гума
0.90%
Кожа
0.90%
Градински
21.70%
Дървесни
2.00%
Стъкло
6.10%
Метали
2.00%
Инертни
14.80%
Опасни
0.60%
100.00%
Общо
Източник: НПУО 2014-2020 г.
Видове отпадъци

Сравнявайки състава на генерираните отпадъци в община Лозница с референтните
стойности, съгласно Методиката от НПУО 2014-2020 г. можем да направим извода, че осем
вида отпадъци превишават допустимите норми. Това са: градински, пластмаса, текстил, гума,
кожа, стъкло, метали и опасни. Най-голямо е отклонението при при металите – 7,24 пункта,
пластмасата -5 пункта и текстил – около 2 пункта. Останалите видове фракции отпадъци в
морфологичния състав са в стойности близки или по-ниски от референтните.
Графика 4: Морфологичен състав на отпадъците на община Лозница в %

Източник: Окончателен доклад за извършен четирисезонен морфологичен анализ на състава на битовите
отпадъци, генерирани на територията на община Лозница 2019 г.

Таблица 31: Изводи от проведеното проучване на морфологичния състав на смесено събраните
битови отпадъци от община Лозница към 2019 г.
Фракции с най-висок
средногодишен процент
Фракции с най-нисък
средногодишен процент
Фракции с най-изразена
сезонна флуктуация

Градински

Пластмаса

Ситна
Фракция<4см

Метали

Дървесни

Кожа

Гума

Опасни

Градински

Ситна
Фракция<4см

Хранителни
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Фракции с най-слаба сезонна
Дървесни
Опасни
Кожа
Текстил
флуктуация
Източник: Окончателен доклад за извършен през 2019 г. четирисезонен морфологичен анализ на състава на
битовите отпадъци, генерирани на територията на община Лозница

Във връзка с изчисленията, които общините ще правят и ще трябва да доказват пред
МОСВ за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, те са
задължени на определена периодичност да извършват морфологичен анализ на битовите си
отпадъци. Съгласно нормативните разпоредби на Чл. 8, ал. 3 от Наредбата за разделно събиране
на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, Приета с ПМС № 20 от 25.01.2017
г., Обн. ДВ. бр.11 от 31 Януари 2017 г., Кметовете на общините извършват на всеки 5 години
морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на
територията на съответната община, съгласно Методика, утвърдена със Заповед на Министъра
на околната среда и водите. Препоръчителният срок за изготвяне на следващ морфологичен
анализ на отпадъците, образувани на територията на община Лозница е през 2024 година.
ИЗВОДИ:
 Най-голям относителен дял в битовите отпадъци на община Лозница имат
фракциите - „градински отпадъци“ – 22,54% (в това число растения, растителни
остатъци, окапали листа, трева и др.), „пластмаси“ – 15,08%, ситна фракция<4см 13,92% и метали – 9,24%.
 Рециклируемите отпадъци заемат 35,15% относителен дял, в това число - хартия и
картон, пластмаса, метали и стъкло. От този вид отпадъци най-високо е процентното
съдържание на пластмасата – 15,08%, следвана от метали – 9,24%, стъкло – 6,23%,
хартия – 5,81%, и картон – 4,59%.
 Процентът на отпадъците от „ситна фракция<4см“ е средно – 13,92%, което показва,
че в контейнерите за битова смет се изхвърлят значителни количества пепел и
сгурия от отопление на твърдо гориво, ситни строителни отпадъци, пръст и др.
 Процента на отпадъците от фракция „други“ е средно – 3,54%, следователно в
контейнерите за битова смет се изхвърля известно количество неопределими
отпадъци, които допринасят за „омърсяване и омокряне“ на пробите и довеждат до
невъзможност да се идентифицира произхода на отпадъка.
 В община Лозница е въведена система за разделно събиране на отпадъците от
опаковки в 13 населени места и това води до намаляване през последните години на
относителен дял на депонираните на регионалното депо рециклируеми отпадъци.
Количества повторно използвани, рециклирани, оползотворени и обезвредени битови
отпадъци
За анализа на количествата повторно използвани, рециклирани, оползотворени и
обезвредени битови отпадъци в община Лозница е необходимо да се идентифицират:
 количествата разделно събрани и рециклирани отпадъци от хартия и картон, пластмаса,
стъкло и метали чрез системите за разделно събиране;
 количествата депонирани биоразградими битови отпадъци;
 количествата разделно събирани и оползотворени битови биоотпадъци.
Отпадъци от опаковки
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, което ще доведе до удължаване на полезния живот на регионалното
депо за отпадъци и до съкращаване на разходите за събиране и обезвреждане на отпадъците.
Освен това през последните години със синхронизиране на националното законодателство с
европейското законодателство все повече се засилват законодателния и обществения натиск
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за въвеждане на системи за разделно събиране с нормативно регламентирани количества
отпадъци, които трябва да бъдат рециклирани и оползотворени.
За част от тези отпадъци националното законодателство изисква прилагането на
принципът „замърсителят плаща”, при който разходите се поемат от производителите на
продукта, от който се образуват отпадъците, но за останалата част липсват нормативно
установени механизми на финансиране. 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 Лозница има сключен договор с организация за оползотворяване на отпадъци
от опаковки „Булекопак” АД - гр. Шумен за изграждане и управление на система за разделно
събиране на отпадъци от опаковки.
Системата за разделно събиране е с два контейнера тип „Бобър” 1100 л. с жълт цвят за
събиране на отпадъци от хартиени, пластмасови и метални опаковки и зелен цвят за събиране
на отпадъци от стъклени опаковки. През 2019 г. зелените контейнери са заменени с нови
модел „Иглу” с вместимост 1500 л. Към 2021 г. в 13 населени места с общо 40 точки са
разпределени общо 100 бр. контейнера /58 жълти и 42 зелени/.
Точките по населени места са разпределени както следва:
гр.Лозница - 12 точки - 26 бр. контейнера/13 жълти и 13 зелени / с.Бели Лом - 3 точки 7 бр. контейнера / 4 жълти и 3 зелени / с.Веселина - 5 точки - 14 бр. контейнера / 9 жълти и 5
зелени / с.Гороцвет- 1 точка - 3 бр. контейнера /1 жълт и 2 зелени / с. Гради на - 2 точки - 5 бр.
контейнера / 3 жълти и 2 зелени / е.Каменар - 2 точки - 6 бр. контейнера / 4 жълти и 2 зелени /
с.Ловско - 3 точки - 8 бр. контейнера / 5 жълти и 3 зелени / с.Манастирско - 1 точка - 3 бр.
контейнера / 2 жълти и 1 зелен / с.Синя вода - 3 точки - 9 бр. контейнера / 6 жълти и 3 зелени /
с.Сейдол - 2 точки - 5 бр. контейнера / 3 жълти и 2 зелени / с.Студенец - 2 точки - 4 бр.
контейнера / 2 жълти и 2 зелени / с.Трапище - 2 точки - 5 бр. контейнера / 3 жълти и 2 зелени /
с. Чудомир - 2 точки - 5 бр. контейнера / 3 жълти и 2 зелени /
Селата Манастирци, Крояч и Тръбач са на кампанийно разделно събиране.
Събраните количествата от системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки
на община Лозница за 2019 г. е 57,750 т.
От тях, отпадъците от опаковки подлежащи на рециклиране са общо 7,865 т., в това
число хартия - 3,081т., метали - 0,173т., пластмаси - 2,158т. и стъкло - 2,453т.
Депонирани негодни за рециклиране отпадъци по партида на община Лозница на
Регионално депо в гр. Разград са общо 51,520 тона.
Събраните количества от системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки за
2020 г. е 45,040 тона. От тях, отпадъците от опаковки подлежащи на рециклиране са общо
8,609 г., в това число хартия – 3,668 тона, метали – 0,186 тона, пластмаси – 2,575 и стъкло –
2,180 т. Депонираните, негодни за рециклиране отпадъци по партида на община Лозница на
Регионално депо в гр. Разград са общо 41,140 тона.
Разделно събраните отпадъци от опаковки се транспортират до площадка за сортиране.
Събраните отпадъци се сортират на отпадъци от опаковки и отпадъци, които не са опаковки.
Следва сортиране на годни и негодни за рециклиране, като годните за рециклиране отпадъци
от опаковки се сортират по вид и материал.
Ежемесечно се изготвя график за разделното събиране на отпадъците от опаковки.
Графика се изготвя от „Булекопак’ АД, като Община Лозница от своя страна го
предоставя на кметовете по населени места за информиране на населението.
Разделно събраните рециклируеми отпадъци са едва 3% от смесените битови отпадъци,
генерирани на територията на община Лозница. Това налага подобряване и разширяване на
системата, контрол и насърчаване на разделното събиране и активна информационна
кампания сред населението.
Биоразградими отпадъци
В съответствие с Националния стратегически план Община Лозница следва да
предвиди конкретни мерки за третиране на биоразградимите отпадъци, с оглед намаляване
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количествата за депониране. Управлението на биоразградимите отпадъци включва събиране
(разделно или със смесените битови отпадъци), анаеробно разлагане и компостиране, изгаряне
и депониране. Екологичните и икономически ползи от различните методи на обработване
зависят съществено от местните условия, като гъстота на населението, инфраструктура и
климат, както и от наличието на пазари за свързаните с този процес продукти (енергия и
компост). Изискванията за събиране и третиране на биоразградими отпадъци са
регламентирани в Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на
биоразградимите отпадъци, Обн. ДВ. бр.11 от 31 Януари 2017 г.
Приблизително две трети от отпадъците, генерирани в домовете и офисите, се състоят
от „органични” или естествени материали. Тези материали след време се разграждат
(„биоразградими”) по естествен път. Биоразградимите отпадъци се генерират при
селскостопанската дейност в растениевъдството, животновъдството и от дейността на
домакинствата. Имат предимно органичен състав и е необходимо да се третират в зависимост
от условията на генерирането им по подходящ начин.
Количеството на растителните отпадъци, образувани от растениевъдството в дворните
пространства на жилищните имоти са определени експертно и тяхното количество варира от
25 до 40% от общото количество битов отпадък, отделян от домакинствата. Този отпадък
понастоящем е основна съставка, замърсяваща териториите в покрайнините на населените
места или попада в съдовете за битови отпадъци. Не е популярна практиката за
оползотворяване на растителни отпадъци в самите дворните места. В процеса на
компостиране растителните отпадъци се явяват суровина. При прилагането му се ограничава
постоянното изнасяне на органични вещества от почвата и едновременно се постига
ограничаване употребата на органични торове за сметка на много добрите хранителни
съставки в компоста. В съответствие с европейското и националното законодателство
общините следва да предприемат мерки за поетапното намаляване на количеството на
депонираните биоразградими отпадъци.
Често срещани практики в общината е третирането на биоразградимите отпадъци да се
осъществява по следните начини:
 използване на кухненски и градински остатъци за храна на животни ;
 закопаване на хранителни и растителни отпадъци в почвата (задния двор или
градината без последващо използване);
 натрупване на смесени купчини с оборска тор, растителни и хранителни отпадъци
в полето (купчините не се обръщат, но след около три години са годни (вече
компостирани) за използване като подобрител на почвата);
 натрупване на смесени купчини с оборска тор (купчините не се обръщат след това,
но след това компостираната оборска тор се използва като подобрител на почвата).;
 изгаряне на градински отпадъци и листа.
В Националната стратегия за намаляване на количествата депонирани биоразградими
отпадъци са заложени конкретни мерки, които трябва да се предприемат по отношение на
този вид отпадък. Компостирането на растителните отпадъци в мястото на образуването им е
в синхрон с приетите принципи за управление на отпадъците. В този случай растителните
остатъци не са отпадък, а изходна суровина за получаване на компост – средство за
подобряване качеството и плодородието на почвата.
Предвид специфичния характер на отпадъците, образувани на територията на община
Лозница и значителното участие на зелените, градински и селскостопански отпадъци от
домакинствата в определени периоди е необходимо да се предприемат действия в две посоки:
 за въвеждане на фамилно компостиране с последващо използване на компоста в
личните стопанства;
 за въвеждане на система за разделно събиране и извозване на биоразградимите
отпадъци от общината, след изграждане на регионална инсталация за компостиране на
биоразградими и биоотпадъци на територията на РСУО – регион Разград.
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През 2020 г. стартира изпълнението на проект за „Проектиране, строителство и
авторски надзор на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на
битови отпадъци за общините от РСУО-Разград“ на стойност 13 563 028,56 лева, финансиран
от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“. Предвижда се площадката, където ще се събират
отпадъците да е с капацитет 4168 тона зелени отпадъци годишно. Инсталацията ще се изгради
в района на Регионалното депо за битови отпадъци. Готовият компост ще се съхранява в
покрит навес с площ 750 кв.м. Очаква се инсталациите за компостиране на биоразградими
отпадъци и предварително третиране на смесените битови отпадъци да бъдат въведени в
експлоатация през 2022 година.
Като първа стъпка за въвеждане на система за разделно събиране на биоразградимите
отпадъци, Община Лозница трябва да отреди до всички населените места т.нар. торищни
площадки, където жителите трябва да изхвърлят отпадъците от растителен произход или да
организира система за разделното им събиране в специални контейнери и извозване до
Компостиращата инсталация на Регионално депо – Разград.
Обхващането на все по-голям брой семейства в системи за домашно компостиране е
възможно чрез постоянно информиране на населението за възможностите за оползотворяване
на биоразградимите отпадъци и предоставяне на контейнери за компостиране на семействата,
които желаят да компостират биоразградимите си отпадъци. За отчитане на ефекта от тази
мярка е необходимо предоставянето на компостери на отделните домакинства да бъде
обвързано с изискване за своевременно представяне на информация от общините за
постигнатите нива на намаление на биоразградимите отпадъци, постъпващи за депониране.
Един от подходящите методи на биологично третиране, подходящи за условията на
общината е анаеробното разграждане, при което се отделя биогаз за производство на енергия
и компостирането (домашно и/или полево), при което произведения компост има възможност
да се използва за рекултивация на нарушени терени, в земеделието, при озеленителни и
възстановителни дейности при строителни проекти и др.
В съответствие с Националния стратегически план общината следва да предвиди
конкретни мерки за третиране на биоразградимите отпадъци с оглед намаляване количествата
за депониране. Управлението на биоразградимите отпадъци включва събиране (разделно или
със смесените битови отпадъци), анаеробно разлагане и компостиране, изгаряне и
депониране. Екологичните и икономически ползи от различните методи на обработване
зависят съществено от местните условия, като гъстота на населението, инфраструктура и
климат, както и от наличието на пазари за свързаните с този процес продукти (енергия и
компост). Изискванията към съоръженията и инсталациите за биологично третиране на
биоразградимите отпадъци са регламентирани в Наредба № 6 Обн. ДВ. бр.80 от 13 Септември
2013 г. (изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017 г.) за условията и изискванията за
изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и
обезвреждане на отпадъци.
Изискванията към площадките, на които могат да се разполагат съоръжения за
биологично третиране на биоразградими отпадъци са посочени в Наредба 7 от 24 август 2004
г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за
третиране на отпадъци.
Източници на растителни отпадъци са имотите със земеделско ползване извън
регулация и дворните пространства на жилищните имоти. Задължение на всеки производител
на земеделска продукция е да организира оползотворяването на растителните отпадъци. До
настоящия момент не са изградени съоръжения и инсталации за биологично третиране на
растителните отпадъци на територията на общината. Съществува практика за биоразграждане
на място в почвата, където попадат растителните отпадъци вследствие на обработка на
земеделската земя. Често се прилага и изгаряне на изсъхнали растителни отпадъци от
земеделието, срещу което се води борба - дейността противоречи на добрите земеделски
практики за използване на различни методи за оползотворяване на органичните отпадъци.
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В съответствие с европейското и националното законодателство общините следва да
предприемат мерки за поетапното намаляване на количеството на депонираните
биоразградими отпадъци.
Целесъобразно е да се прилага метода на открито компостиране чрез разстилане на
биоразградимите отпадъци на редове (по метода windrow). Предлаганият метод на третиране
на биоразградимите отпадъци използва се основава процеса био-деградация, който в
естествени условия протича бавно, на повърхността на земята, при температурата на околната
среда и предимно анаеробно. Естественото разлагане на органиката се ускорява като
преработваният субстрат се събира на редове (т.нар. windrow), което позволява да се съхрани
част от топлината отделяна от дейността на микроорганизмите, при което температурата
нараства. Този ускорен процес именно е компостирането. Компостиране се разделя на 4
стадия: 1) мезофилен; 2) термофилен; 3) изстиване; 4) съзряване. В процеса на биодеградацията органичният субстрат претърпява физично и химично превръщане с
образуването на стабилен хумифициран краен продукт. Този продукт е ценен за селското
стопанство като органичен тор и като средство за подобряване структурата на почвата. Важни
параметри на процеса са отношението С/N и мултидисперсността на субстрата, необходима за
нормалната аерация.
При ефективно извършване на процеса на обръщане активната фаза може да приключи
до 1 месец след което са необходими още около два месеца за изстиване и съзряване.
Оборската тор и някои растителни отпадъци имат ниско съотношение С/N, висока влажност и
лошо се подават на аерация. Те трябва да се смесват с твърд материал (пълнител) сорбиращ
влагата, който обезпечава допълнителен въглерод и нужната за аерирането структура на
сместа. Най-добрият пълнител се явява сламата, но може да се добавят листа, стърготини,
трески, хартиени изрезки и др. В случай, че проекта се развива успешно ще се обсъдят и
ползите от закупуване на оборудване за предварително раздробяване и пресяване на
биоразградимите отпадъци.
Поради големия дял на биоразградимите отпадъци, подходящи за компостиране от
общото количество на битовите отпадъци прилагането на ефективна система за разделното им
събиране ще доведе до съществено намаляване на разходите за транспортиране и
обезвреждането на смесените битови отпадъци на регионалното депо.
Биоразградимите отпадъци могат да бъдат доставяни от домакинствата, срещу което те
да получават готов компост. Очаква се, че безплатното предоставяне на компост е достатъчен
стимул за населението от селата за да отделят биоразградимите отпадъци от общия отпадъчен
поток и по такъв начин да допринесат за намаляване на разходите за извозването на битовите
отпадъци до регионалното депо.
Освен за безвъзмездно ползване от жителите, които доставят биоразградими отпадъци
за компостиране, за готовия компост ще се търси пазарна реализация в селското и горското
стопанство и озеленяването или ще се ползва за наторяване и подобряване на почвата в
общински паркове и градини, спортни площадки, нарушени терени и др.
Съгласно Националната програма за прилагане на Директива 99/31/ЕС:
•100% биоразградими са хранителните, хартиените, картонените, дървесните и
градинските отпадъци;
• 20% от текстилните отпадъци;
• 25% от отпадъците от кожи
В съответствие със Закона за управление на отпадъците чл.31 ал.1 т.2 – целта е найкъсно 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.
Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците изисква да се осигури съвместното
постигане на следните регионални цели за разделното им събиране и оползотворяване:
• до 31 декември 2016 г. - не по-малко от 25 на сто от количеството на битовите
биоотпадъци, образувани през 2014 г.
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• до 31 декември 2020 г. - не по-малко от 50 на сто от количеството на битовите
биоотпадъци, образувани през 2014 г.
• до 31 декември 2025 г. - не по-малко от 70 на сто от количеството на битовите
биоотпадъци, образувани през 2014 г.
Таблица 32: Материали, попадащи в обхвата на определението за био-отпадъци
Описание

Код от Европейския
списък на отпадъците

Отпадъци от кухни и заведения за
обществено хранене (хранителни
отпадъци)

20 01 08

Отпадъци от обществени пазари

20 03 02

Отпадъци от паркове и градини
(зелени отпадъци)

20 02 01

Дървесни материали

20 01 38

Бележки

От домакинства, ресторанти,
столове, барове, кафемагазини, болници и училищни
столове и т.н.
Само биоразградими
материали, еквивалентни на
кодове 200108 и 200201
От частни градини и
обществени паркове и зони, и
т.н.
Не съдържащи опасни
вещества, без мебели и
едрогабаритни битови
отпадъци

Изпълнението на целите за разделно събиране и оползотворяване на битови
биоотпадъци се осигурява чрез прилагане на домашно компостиране и/или разделно събиране
и компостиране на изградените за целта общински или регионални площадки с компостиращи
инсталации.
Таблица 33: Основни методи за третиране на зелени и биоразградими отпадъци
Метод за третиране
Характеристики
За разделен при източника и събран отпадък (био-отпадъци)
Компостиране

Отворен или затворен тип,
централизирано или домашно
компостиране
Със или без разграждащо
компостиране, ефективност на
оползотворяването на енергия
Основно се използва за сухи потоци с
цел изгаряне за оползотворяване на
енергия

Анаеробно разграждане
Пиролиза и газификация
За фиксирано събиране на отпадъците
Механично биологично третиране

Предварително третиране, за да се
отделят биоразградимите отпадъци,
последвано от третиране подобно на
„отпадък разделен при източника”.
Разделянето се основава на механични
свойства. Възможни видове третиране
са: компостиране (стабилизиране),
анаеробно разграждане и/ или
оползотворяване на енергия и/ или
използване като уплътняващ/ покриващ
материал
Със и без оползотворяване на енергия,
ефективност на оползотворяването на
енергия
Със или без оползотворяване на метан,
регламентирано и нерегламентирано
депониране (трябва да се отбележи и
ефективността на оползотворяването на

Изгаряне
Депониране
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енергия тъй като тя се отнася и за други

В резултат на третиране на био-отпадъците често се получават рециклирани продукти
и оползотворяване на енергия. В таблица 33 е представен списък на продуктите получени от
рециклиране и оползотворяване на енергия, както и материалите които могат да се избегнат.
Различните видове остатъчни материали също са изброени.
Таблица 34: Оползотворени продукти, избягвани продукти и остатъчни отпадъчни потоци
Оползотворени
Продукти
продукти
За разделен при източника и събран отпадък (био-отпадъци)
Растителна среда,
Компостиране
Компост
торове,
подобрители
Електричество,
топлина,
Биогаз
Анаеробно разграждане
растителна среда,
Компост
торове,
подобрители
За фиксирано събиране на отпадъците
Метод за третиране

Механично биологично третиране

Изгаряне

Депониране

Електричество,
топлина, почвен
стабилизатор

Енергия

Електричество,
топлина, шлака
използвана като
Биогаз
вторичен
строителен
материал.
Със или без оползотворяване на метан,
регламентирано и нерегламентирано
депониране

Остатъчни
отпадъци
Остатъци,
замърсители
Остатъци,
замърсители

Стабилизира-ни
остатъчни
отпадъци,
замърсители

Остатъци

Остатъци

Относителният дял на „биоразградимите отпадъци“7 за община Лозница е
значителен – 41% от образуваните битови отпадъци, в това число - хранителни – 7,92%,
градински – 22,54%, хартия – 5,81% и картон – 4,59%.
Съгласно целите на национално ниво за ограничаване на количествата депонирани
биоразградими отпадъци до 2020 г. допустимите минимални стандарти на този вид отпадък за
жител на година са 109 кг/ж./г. Според данните от извършения през 2019 г. морфологичен
анализ на отпадъците в община Лозница са депонирани 92 кг/ж./г. биоразградими отпадъци.
Следователно стойностите са по-ниски от допустимите минимални стандарти.
Предвид разпоредбите на чл.34, ал.1 от ЗУО, и чл.61, ал.2 от Наредбата за управление
на отпадъците на община Лозница, „Биоотпадъците от поддържане на обществени площи,
паркове и градини се събират разделно“. При изчислението на количествата образувани
отпадъци от косене и поддържане на обществени зелени площи се спаздват указанията за
норма на образувани отпадъци съгласно Инструкциите за прилагане на нормативните
изисквания, свързани с управлението на биоотпадъците (насоки за прилагане на Наредба за
разделно събиране на биоотпадъците, приета с ПМС №275 от 06.12.2013 г., Обн. ДВ, бр.107
от 13.12.2013 г.), одобрени със Заповед № РД-687/05.09.2014 г. на Министъра на околната
среда и водите. Приетата норма е 6 кг./м2/ година окосена трева, листа, клони от резитба на
дървета и храсти и др.
Анализите показва, че в община Лозница има добри предпоставки за въвеждане на
разделно събиране на отпадъци с биологичен произход и съответното им оползотворяване,
чрез компостиране.
7

Съгласно ДР на ЗУО § 1. т.3. „Биоразградими отпадъци“ са всички отпадъци, които имат способността да се
разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и други.
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Поради големия дял на биоразградимите отпадъци, подходящи за компостиране от
общото количество на битовите отпадъци прилагането на ефективна система за разделното им
събиране ще доведе до съществено намаляване на разходите за транспортиране и
обезвреждането на смесените битови отпадъци на Регионалното депо. Предвижда се и
въвеждане на система за домашно компостиране.
ИЗВОДИ:
Количествата на ТБО, които постъпват за депониране от територията на община
Лозница, могат значително да се намалят:
 чрез отделяне на количествата рециклируеми компоненти от отпадъчния поток,
които се предават за рециклиране;
 чрез въвеждане на система за разделно събиране на рециклируеми отпадъци;
 чрез отделяне на органичната фракция, която да се оползотворява чрез
инсталации за компостиране или други методи за оползотворяване.
3.1.2. Строителни отпадъци
Община Лозница има пряк ангажимент към строителните отпадъци в малки
количества, генерирани от ремонтните дейности на домакинствата. В този смисъл анализът и
прогнозите са фокусирани върху този поток строителни отпадъци. На територията на
общината няма изградено депо или площадка за депониране/третиране на строителни
отпадъци и не съществува система за организирано разделно събиране и последваща
повторна употреба на този вид отпадък. По тази причина липсват и точни данни за вида и
количеството на образуваните строителни отпадъци през последните години.
Тенденцията е за нарастване на количеството образувани отпадъци от строителство и
разрушаване (ОСР) и висок дял на инертни материали в морфологичния състав на
отпадъците, образувани на територията на община Лозница. Това показва незаконосъобразно
изхвърляне и смесване на битовия със строителни и биоразградими отпадъци от населението
и налага предприемане на адекватни мерки по отношение на ефективното управление на
отделните потоци отпадъци.
Ниският прираст на населението в общината не стимулира активни дейности в
жилищното строителство. Строителни отпадъци се образуват най-вече от малки обекти с
локално значение, от реконструкции и ремонти на стопански и жилищни сгради. Отпадъците
се извозват от собствениците им, без да се води отчетност. Този отпадък понастоящем е
основна съставка на нерегламентирани сметища или попада в съдовете за битови отпадъци.
Част от генерираните СО попадат в общия поток със смесените битови отпадъци, които се
извозват до регионалното депо за битови отпадъци. Необходимо е да се предприемат мерки за
осигуряване селективното разделяне на отпадъците на мястото на образуване и изграждането
и функционирането на надеждна система и съоръжения за рециклиране и оползотворяване на
строителните отпадъци в община Лозница.
Към настоящия момент малките количества строителни отпадъци, генерирани от
ремонти на частни жилища се събират и извозват заедно със смесения битов отпадък.
Съгласно нормативните разпоредби едрогабаритните отпадъци трябва да се събират в
съдове тип „Вана” и да се транспортират до регионалното депо в Разград.
С Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани
строителни материали, Обн. ДВ. бр.98 от 8 Декември 2017 г. се регламентира
предотвратяване и ограничаване на замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и
ограничаване риска за човешкото здраве и околната среда в резултат на третирането и
транспортирането на строителните отпадъци. С Наредбата се насърчава рециклирането и
оползотворяването на СО за постигане на целите по чл. 32 от ЗУО.
Целта е:
- Да се предотврати и минимизира образуването на строителни отпадъци (СО);
- Да се насърчи рециклирането и оползотворяването на СО;
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Да се увеличи употребата на рециклирани строителни материали;
Да се намали количеството за депониране на СО.
Член 6 от Наредбата забранява нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и
всяка друга форма на нерегламентирано третиране на СО, в т.ч. изхвърлянето им в
контейнерите за битови отпадъци или разделно събиране на отпадъци от опаковки.
Строителните отпадъци са получени вследствие на строително-монтажни работи и
премахване, включващи минерални отпадъци, пластмаси, метал, хартия, изолационни
материали, дърво, азбест и други опасни отпадъци, и др. съответстващи на кодовете на
отпадъци от група 17 на Приложение 1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците.
Минералните отпадъци се образуват в резултат на строителство или събаряне на
сгради и съоръжения, които основно се състоят от минерални материали като тухли, бетон,
строителни разтвори, естествен камък, пясък, керамични строителни материали, бетонови
блокчета и/или газобетонови блокчета и др.
„Строително-монтажни” са работите, чрез които строежите се изграждат, ремонтират,
реконструират, преустройват, поддържат или възстановяват, а „Премахване” е дейността по
отстраняване на строежите чрез селективно отделяне на оползотворимите отпадъци в процеса
на премахването.
Дейностите по събиране, транспортиране, подготовка преди оползотворяване и/или
обезвреждане, материално оползотворяване, както и по обезвреждане на СО се извършват от
лица, притежаващи документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците.
Възложителите на СМР и/или на премахването на строежи отговарят за изготвянето на
план за управление на строителните отпадъци (ПУСО).
Контролът по изпълнение на ПУСО се осъществява от кмета на общината, на чиято
територия се извършват СМР/премахването на строеж, или от оправомощено от него
длъжностно лице. За строежи, чийто възложител е кметът на общината, контролът по ПУСО
се осъществява от директора на РИОСВ, на чиято територия е строежът.
Кметът на общината изпраща информацията до директора на РИОСВ, на чиято
територия ще се извършват СМР или премахване на строежи, за издадените през предходния
месец разрешения за строеж или заповеди за премахване на строеж. Кметът на общината
отговаря за предаването на отделените строителни отпадъци по време на принудителното
премахване на строежи, за оползотворяване на материалите и за влагане на рециклирани
строителни материали, включително за покриването на разходите за извършване на
дейностите по транспортиране и третиране. Разходите за извършване на дейностите по
транспортиране и третиране на строителни отпадъци, получени в резултат на принудително
премахване на строеж, са за сметка на извършителя на незаконния строеж или на собственика
на сградата или съоръжението. Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на строежа
и протокол за извършените разходи за дейностите по транспортиране и оползотворяване на
отпадъците кметът на общината подава заявление за издаване на заповед за незабавно
изпълнение на събиране на вземането от задължените лица по реда на чл.417, т.2 от
Гражданския процесуален кодекс.
В случаите, когато кмета на общината е възложител на строителни и монтажни
работи, с изключение на текущи ремонти, и възложител на премахване на строежи, следва да
изготви план за управление на строителните отпадъци. Съдържанието и изискванията към
плана се определят в Наредбата за управление на строителните отпадъци.
Отпадъците от строителна и строително-ремонтна дейност се отделят регулярно.
Прилага се процедура, при която строителните фирми да се обръщат към община за
посочване на място и условия за депонирането на строителните отпадъци.
Основните проблеми, свързани със строителните отпадъци са неконтролираното
изхвърляне на строителни отпадъци от гражданите и фирмите, което води до формирането на
нерегламентирани сметища. Често населението неконтролирано изхвърля строителни
отпадъци на незаконни сметища главно на входовете и изходите на населените места, както и
-
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замърсява зелените площи в самите населени места. За строителните отпадъци, от обичайните
ремонти на жилищата, няма форма, по която да бъдат контролирани.
Друг проблем е изхвърлянето на строителни отпадъци в контейнерите за твърди
битови отпадъци, което води до тяхното повреждане, а от тежината им се повреждат и
повдигащите механизми на сметосъбиращите специализирани автомобили.
За експлоатацията на регионалните депа са издадени съответните комплексни
разрешителни (КР), по реда на Глава седма, раздел ІІ от Закона за опазване на околната среда.
В издадените КР на Регионалните депа за отпадъци в страната е разрешено приемането за
депониране на битови, производствени и строителни отпадъци. Допълнително в КР е
разрешено на операторите на депата да приемат следните отпадъци (основно строителни) за
извършване на дейности по тяхното оползотворяване: 27 - 17 01 01 Бетон; - 17 01 02 Тухли; 17 01 03 Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия; - 17 01 07 Смеси от бетон, тухли,
керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06; - 17
05 04 Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03; - 17 05 06 Изкопани земни маси,
различни от упоменатите в 17 05 05; - 20 02 02 Почва и камъни.
Оползотворяването на подходящи фракции от посочените отпадъците включват
основно дейности, свързани с подравняване и запръстяване на отделните пластове натрупани
отпадъци (дневните работни участъци) в клетките за неопасни отпадъци при експлоатацията
на съответното регионално депо. В повечето случаи, при постъпване на ОСР на депата,
същите се използват за уплътняване и запръстяване на отпадъчното тяло, формирано от
битовите отпадъци. Част от ОСР, постъпващи от строителни фирми и инвеститори могат да се
използват от операторите като материали за укрепване на вътрешните обслужващи пътища на
територията на депата. С използването на инертни ОСР като бетон, тухли, керемиди, плочки,
керамични изделия, почва и камъни за запръстяване на натрупаните в депото битови
отпадъци се допринася за ограничаване на: - емисиите от миризми и прах от депото; разнасяните от вятъра отпадъци; - запалванията на отпадъците в депото.
Правилното регулиране на дейностите, свързани със строителните отпадъци и
контрола върху тях са регламентирани със Закона за управление на отпадъците, Наредбата за
управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали,
съответно с общинска наредба за управление на отпадъците. В бъдеще Общината ще може да
получава надеждни данни в случаите, когато извършва процедурите за одобрение на
плановете за управление на строителните отпадъци и инвестиционните проекти, както и при
проверката на документите с които възложителите на строителството доказват изпълнението
на целите за рециклиране на строителни отпадъци.
Анализите на строителните отпадъци и на инфраструктурата за строителните отпадъци
ни показват, че фирмите, генериращи строителни отпадъци на територията на община
Лозница често ги депонират нерегламентирано. На територията на общината, както и в
региона все още няма инсталация за рециклиране на строителните отпадъци. Необходима е
организация за въвеждане на разделно събиране и извозване на строителните отпадъци,
генерирани на територията на община Лозница и подготовката им за повторна употреба,
оползотворяване или тяхното рециклиране в териториално близки райони.
ИЗВОДИ:
Образуваните строителни отпадъци на територията на община Лозница са
предимно от ремонтни дейности на частни жилища и обществени сгради. Много често,
населението събира смесено строителните отпадъци с битовите. Отпадъците от
строителство и ремонти: камъни, тухли, бетон, гипс и др. заемат значителен дял в
морфологичния състав на отпадъците в община Лозница – около 15,88%
средногодишно. Отчитайки факта, че голяма част от сградният фонд в общината е
амортизиран, пътната и улични мрежи се нуждаят от ремонти, можем да предположим,
че новото строителство и обновяването неминуемо ще доведе до генериране на поголеми количества земни маси и строителни отпадъци. Необходимо е да се предприемат
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мерки за осигуряване селективното разделяне на отпадъците на мястото на образуване и
изграждането и функционирането на съоръжения за рециклиране на строителни
отпадъци, с цел тяхното оползотворяване.
3.1.3. Производствени и опасни отпадъци
„Опасни“ са отпадъците, които притежават едно или повече опасни свойства,
посочени в приложение № 3 към ЗУО. Този вид отпадъци се образуват най-вече в
промишлените предприятия, но също така и в някои заведения от здравната сфера, а частично
и в битовия сектор. Към тях спадат отработени масла и нефтопродукти, негодни за употреба
батерии и акумулатори, медицински отпадъци, бои и лакове, детергенти, пестициди и др.
Изискванията за третиране и транспортиране на опасни отпадъци са регламентирани в
Наредбата, приета с ПМС №53/1999 г. /ДВ, бр. 29 от 1999 г. и в наредбите за масово
разпространените отпадъци. Количествата на образуваните опасни отпадъци по групи,
съгласно Класификация на отпадъците по Наредба № 2 от 23.07.2014 г. (изм. ДВ. бр.46 от 1
Юни 2018 г.) за класификацията на отпадъците, се водят на отчет в РИОСВ - Русе.
Лицата, чиято дейност е свързана с образуване, събиране, транспортиране,
съхраняване (оползотворяване с код R13 по смисъла на приложение №2 към §1, т.т13 от
допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО и/или обезвреждане с код D15 по смисъла на
приложение №1 към §1, т.11 от ДР на ЗУО), оползотворяване, в т.ч. рециклиране и/ или
обезвреждане, включително подготовка преди оползотворяване или обезвреждане на опасни
отпадъци, водят отчетни книги и представят годишни отчети. Опасните отпадъци от фирмите
се събират и съхраняват разделно в закрити складове и се предават за третиране на физически
или юридически лица притежаващи съответното разрешение по ЗУО или Комплексно
разрешително, въз основа на писмен договор.
Потокът опасни отпадъци се контролира от действащата нормативна уредба. С цел
проследяване на превозите на опасните отпадъци товародателите са длъжни да изготвят
идентификационен документ, който се попълва за всеки отпадък последователно от
товародателя, превозвача и товарополучателя.
Необходими са мерки за информиране на населението за опасностите за околната
среда и повишаване на обществената заинтересованост за по широко участие в
организираните мероприятия за предаване на опасни отпадъци от домакинствата. Разделното
събиране на опасните битови отпадъци все още не е системно, а кампанийно. Поради това
голяма част от тях все още се изхвърлят в контейнерите съвместно с неопасните битови и се
извозват с тях за последващо третиране.
Необходимо е да се организират кампании, чрез мобилни пунктове за събиране,
транспортиране и третиране на опасните отпадъци от бита, в т.ч. – бои, масла, лепила,
лекарства с изтекъл срок на годност, луминисцентни тръби, опаковки, съдържащи опасни
вещества, химически препарати и др.
През а 2019 г. успешно е приключил проект „Екологосъобразно обезвреждане на
излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на
годност” на ПУДООС, изпълняван в рамките на Българо-Швейцарската програма за
Сътрудничество. При изпълнение на проекта са предадени за обезвреждане 68,763 т. негодни
пестициди от склад в с. Тръбач, община Лозница.
На 30.09.2019 г. е подписан договор между община Разград и общините Завет,
Исперих, Кубрат, Лозница и Цар Калоян относно организиране на система за събиране на
опасни битови отпадъци в мобилни събирателни пунктове.
На територията на община Лозница няма изградена инфраструктура за разделно
събиране и третиране на опасни и производствени отпадъци. Производствените предприятия
на територията на общината образуват предимно отпадъци с характер на битови, специфично
масово разпространени и рециклируеми отпадъци. Фирмите изготвят годишни отчети и ги
представят пред ИАОС.
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Община Разград, заедно с общините Шумен, Левски, Созопол и Съединение, е избрана
с предпроектно проучване по Българо-швейцарската програма за сътрудничество като
пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на
опасни битови отпадъци.
Центърът за разделно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от бита –
град Разград е изграден и функционира от лятото на 2020 г. В областния град са предвидени 6
пункта в различни райони на Разград. Отпадъците могат да се предават и на място в Центъра.
Предаването на подобни отпадъци се извършва в мобилни пунктове – два оборудвани
микробуса с различни съдове за различните видове опасни отпадъци. Предстоят и разговори
за сключване на договори с останалите общини от Разградска област, в това число и Община
Лозница, за да могат техните жители също да използват услугите на Центъра за разделно
събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от бита - Разград.
В центъра за опасни отпадъци ще се приемат лакове, бои, разтворители, грундове,
лепила, смоли, мастила, перилни и почистващи препарати, препарати за растителна защита,
фотографски материали, антифриз и спирачни течности; лекарства с изтекъл срок на годност;
живак и живачни термометри; ръкавици, маски, филтри, използвани при боядисване и
почистване. В пунктовете ще се приемат още и негодни за употреба батерии и акумулатори,
старо електрическо и електронно оборудване: телевизори, монитори, телефони, принтери,
факсове, радио и фотоапарати, апарати за кръвно налягане, микровълнови печки и подобни;
смазочни и моторни масла. Приемането ще става по два начина: директно от гражданите,
които ще донасят отпадъците в центъра и чрез мобилен събирателен пункт.
Непрекъснатото усъвършенстване на системите и контрола по сметосъбирането ще
елиминира изцяло съществуващите локални замърсявания от микросметища и
нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, в т.ч. опасни и производствени.
ИЗВОДИ:
В община Лозница в голяма степен са решени проблемите с управлението на
производствените и опасни отпадъци. Необходимо е сключване на договор с
новоизградения Центърът за разделно събиране и временно съхранение на опасни
отпадъци от бита – гр. Разград, чрез който да се организира периодичното събиране,
транспортиране и третиране на опасни отпадъци от бита и домакинствата.
РИОСВ – Русе извършва системни проверки за спазване изискванията на ЗУО за
управление на производствените и опасни отпадъци. Необходима е добра комуникация с
контролните органи при необходимост за предотвратяване рисковете за човешкото
здраве и околната среда.
3.1.4. Специфични потоци отпадъци
Отпадъци от ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти, излезли от употреба гуми
Редица европейски директиви регулират специфичните потоци от отпадъци например, отпадъци от титаниев диоксид, опаковки и отпадъци от опаковки, полихлорирани
бифенили (ПХБ) и полихлорирани терфенили (ПХТ), отпадъчни батерии и акумулатори,
канализационен шлам, излезли от употреба превозни средства (ИУПС), отпадъци от
електрическо и електронно оборудване (OEEO) и ТОЗ (трайни органични замърсители).
Друга група от директиви регулира операциите по третиране на отпадъците: изгаряне,
съвместно изгаряне на отпадъци и депониране на отпадъци чрез заравяне. Регламент (ЕО)
№1013/2006 покрива трансграничните превози на отпадъци.
,,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
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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.
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.
Отработени масла
Задълженията на Общината в това отношение се определят от „Наредба за
отработените масла и отпадъчни нефтопродукти”, приета с ПМС №352/27.12.2012 г., ДВ
бр.2/08.01.2013 г.
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.
Възможно в рамките на периода на прилагане на настоящата програма, организацията
по оползотворяване да не прояви интерес тъй като количеството масла за чието
оползотворяване е отговорна нараства незначително и е твърде вероятно целите заложени в
Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и
отпадъчни нефтопродукти да бъдат постигнати чрез събиране на отработени масла от
източници различни от бита или общини с по-голяма гъстота на населението.
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.
Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
Задълженията на Общината се определят от „Наредба за излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване”, приета с ПМС №355/28.12.2012 г. с последни изм. и
доп. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018 г.
Съгласно чл.27, ал.1 от Наредбата, Кметът на общината оказва съдействие на
организациите по оползотворяване, като определя местата за разполагане на необходимите
елементи на системата за разделно събиране и предаване на ИУЕЕО.
Изпълнение на задълженията за участие в системите за разделно събиране се
осъществява, като се сключат договори с организации по оползотворяване на ИУЕЕО, лица,
които изпълняват задълженията си индивидуално или други лица, притежаващи документи по
чл.35 от ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране или
оползотворяване на отпадъци на територията на общината.
Информацията за управлението на отпадъците от излезли от употреба моторни
превозни средства (ИУМПС), отработени масла, негодни за употреба батерии и акумулатори
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(НУБА) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) се набира
чрез допълнителни годишни отчети, регламентирани в съответните наредби за управление на
специфичните отпадъчни потоци.
Община Лозница има сключени договори с организации по оползотворяване на
излязло от употреба оборудване, гуми, батерии, електрическо и електронно оборудване и
МПС. както следва:
- За излезли от употреба гуми /договор от 15.05.2012 г. с фирма „Трансинс
авторециклиращ консорциум” АД;
- За негодни за употреба батерии и акумулатори /договор от 15.05.2012 г. с фирма
„Трансинс батери” ООД;
- За излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /договор от 15.05.2012 г.
с фирма „Трансинс технорециклираща компания” АД;
- За отпадъци от моторни превозни средства /договор от 25.04.201 Зг. с фирма
„Българска рециклираща компания” АД.
Събирането па ИУГ, НУБА, ИУЕЕО и отпадъци от моторни превозни средства се
извършва при направена заявка. Събраното количество отпадъци от ИУГ, НУБА, ИУЕЕО и
моторни превозни средства се приема и транспортира от съответния изпълнител по договор
след направено уведомление от страна на общината.
На етапа на изготвяне на настоящата общинска Програма за управление на отпадъците
няма данни за количествата на разделно събирани други масово разпространени отпадъци отработени моторни масла, както и за излезли от употреба автомобилни гуми.
Болнични отпадъци/Отпадъци от хуманното здравеопазване
Медицинските отпадъци имат някои по специфични характеристики и изискват
специално третиране. Болничния отпадък може да носи зарази, поради което следва да бъде
отделен от другите смесени отпадъци за се избегне заплахата за общественото здраве. В този
отпадък се включват превръзки, остатъци от лекарства и опаковки, лабораторни проби,
използвани инструменти и системи, хирургически отпадъци и др. Болнични отпадъци се
генерират предимно в болнични и здравни заведения, лекарски кабинети, стоматологични
практики и специализирани лаборатории. Отговорността за управлението на болничните
отпадъци е на медицинските заведения, в които се образуват. На територията на община
Лозница не се генерират болнични отпадъци и няма система за тяхното събиране,
транспортиране и третиране.
Утайки от ПСОВ
Утайките от ПСОВ са източник на енергия при оползотворяването им чрез методите на
изгаряне и извличане на фосфора. Най-масово все още се прилагат методите за
оползотворяване в земеделието и за възстановяване на нарушени терени. В България за
съжаление все още най-често срещания метод е депонирането на утайките след изсушаване.
Очакваното количество утайки крие риск за околната среда и за здравето на хората, в
случай че не бъдат намерени и приложени съответните решения за тяхното стабилизиране,
съхранение и/или оползотворяване. Законът за водите предвижда в канализационните мрежи
и пречиствателните станции за отпадъчни води в населените места да бъдат включвани
отпадъчни води съобразено с технологията за третиране на утайките предвид по-нататъшното
им оползотворяване или крайно обезвреждане. По отношение на съществуващата йерархия на
възможностите, когато става въпрос за устойчиво развитие в дългосрочен план,
рециклирането и материалното оползотворяване на отпадъците са за предпочитане пред
изгарянето или обезвреждането им чрез депониране. В случая с утайките от отпадъчни води
вариантите следва да се разглеждат, в зависимост от различните нива на замърсителите,
патогенните организми и въздействието им върху хората и околната среда.
Съществуващите в момента възможни варианти за оползотворяване или окончателно
обезвреждане на утайки от отпадъчни води могат да бъдат обобщени по следния начин:
материално оползотворяване върху земеделска земя; рециклиранен на фосфора; енергийно
оползотворяване в термични процеси; обезвреждане/наземно депониране.
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При директното оползотворяване на утайки в земеделието е възможно възникването на
някои неудобства (емисии на миризми, възможни рискове за околната среда или нещо друго).
От друга страна не бива да се забравя, че тази употреба зависи от земеделските стопани, които
не са длъжни да приемат утайки, а и техните изисквания към качеството се променят според
сезона. Очаква се нарастващите нужди от съвременно третиране на утайките, което да
гарантира премахването на патогенните организми и контрола върху замърсителите, да
доведат до използването на утайките върху земеделска земя само след тяхното предварително
третиране, например компостиране и производство на висококачествен компост. Всички
основни методи за третиране трябва да бъдат подробно разгледани по отношение на това дали
са подходящи за предоставянето на устойчиво решение за управлението на утайките.
На територията на община Лозница има една ПСОВ, намираща се в гр. Лозница, с
капацитет за 4 154 еквивалентни жители. Населението, обслужвано от ПСОВ за 2019 г., е:
- в община Лозница – 0,19%;
- в град Лозница – 79,31%.
ПСОВ – гр. Лозница е въведена в експлоатация през 1976 г. През 1996 г. е изготвен и
реализиран проект за „Разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ – Лозница“,
който е съобразен с настъпиите изменения в производствено-промишлената инфраструктура
на града. През 2002 г. е извършен ремонт на Биофилтър 1, а през 2003 г. е извършен
довършителен монтаж на механично стъпало за първи биофилтър. През 2004 г. е извършен
основен ремонт на битова сграда и помпена станция и е доставено и монтирано съоръжение
тип „Хубер“. През 2012г. е изготвен „Работен проект, реконструкция и оборудване на ПСОВ
– гр. Лозница“, който е изпълнен, като са извършени пълна реконструкция на биологично
пречистване, денитрификация, дефосфатизация и обеззаразяване на водата.
Всички етапи са приключили и са издадени съответните разрешителни за въвеждане в
експлоатация. Средствата за реализирането на отделните етапи от реконструкцията на ПСОВ
са осигурявани от Държавния бюджет – целеви субсидии за строителство на общински
екологични обекти.
С използваната технологична схема за пречистване на отпадъчните води в ПСОВ –
Лозница, няма отделяне на никакви вредни миризми и газове в атмосферата.
Технологичната схема на ПСОВ - Лозница е съставена от следните елементи:
 Механично пречистване:
- Груба механична решетка и помпи на
вход ПСОВ;
- Финна решетка;
- Пясъкозадържател;
- Аериран мазниноуловител;
- Измервателно устройство на вход (дебитомер на вход ПСОВ);
 Биологично пречистване
- Аерируем биобасейн – 2 бр. и Вторичен
радиален утаител;
- Аерационна система;
- Разбъркване;
 Третиране на утайките
- Помпена станция за активна утайка;
- Утайкоуплътнител;
- Помпена станция за утайкови води;
- Обезводняване на утайките;
- Изсушителни полета;
Обеззаразяване
- UV-дезинфекция, Измервателно устройство на изход (Дебитомер на изход)
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ПСОВ – гр. Лозница отговаря на съвременните екологични изисквания за степен на
пречистване. Постъпващите в ПСОВ отпадъчни води, подлежат на мониторинг от страна на
ВиК оператора. Третирането на излишните утайки от ПСОВ – Лозница е чрез уплътняване и
се обезводняват с филтър преса. Уловените от грубата решетка отпадъци се събират в
контейнери. Събраният отпадък от решетки и сита се отделя в комбинирано съоръжение за
механично пречистване „Хубер“ и се съхранява на площадка за временно съхранение,
намираща се на територията на ПСОВ-Лозница. Събраният отпадък периодично се предава на
фирма, притежаваща необходимия разрешителен документ по Закона за управление на
отпадъците.
Операторът ежедневно следва да поръсва съдържанието на контейнерите с хлорна вар за
дезинфекция. Отделените от фината решетка твърди вещества се отвеждат в контейнер.
Отделеният от отпадъчните води пясък в комбинираното съоръжение за механично
пречистване „Хубер” се съхранява на площадка за временно съхранение, намираща се на
територията на ПСОВ-Лозница. Събраният отпадък периодично се предава на фирма,
притежаваща необходимия разрешителен документа по Закона за управление на отпадъците.
В технологичната схема на ПСОВ-Лозница е включен маслоуловител с пневматична
аерация, но опитът в експлоатацията на пречиствателната станция показва, че мазнини като
отпадък на практика не се отделят, предвид степента на замърсяване на отпадъчните води от
населеното място.
Таблица 35: Утайки от ПСОВ – Лозница 2019-2020 г.
година

образувани, тона

оползотворени, тона

2019 г.

45.060

45.060

2020 г.

20.000
20.000
Източник: Община Лозница

През 2015 г. е разработена Програма за управление на утайките, в която са разгледани
възможностите и начините за третиране на утайки от ПСОВ - Лозница. Общината и оператора
на ПСОВ трябва да направят оценка на предлаганите методи, които да приложат на местно
ниво. Като неразделна част към настоящата Програма за управление на отпадъците е
разработена нова самостоятелна Програма за управление на утайките от ПСОВ – Лозница за
периода 2021-2027 година.
ИЗВОДИ: Община Лозница е сключила договори с лицензирани фирми за
организиране на дейностите по управление на специфичните потоци отпадъци и
отделянето им от общия поток битови отпадъци. В това направление е необходима
допълнителна работа с местните общности за повишаване на тяхната екологична
култура и съзнание за изхвърляне на специфичните отпадъци на регламентираните за
целта площадки и места.
ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ АНАЛИЗА НА ОТПАДЪЦИТЕ
 Основен източник на битови отпадъци в община Лозница са домакинствата,
предприятията и земеделските производители. Системите за организирано събиране и
извозване на битовите отпадъци обхващат 100% от населението, като на територията
на общината няма необслужвани населени места.
 Количеството генерирани смесени битови отпадъци на територията на община
Лозница се увеличава. Въпреки, че за периода 2017-2020 г. населението намалява с 2%,
количеството на генерираните битови отпадъци нараства с 24% през 2020 спрямо 2017
г. и достига 2382 тона. Спрямо 2019 г. увеличението е с 9% или със 198 тона.
 Нормата на натрупване на отпадъците в община Лозница за 2019 г. е 263 кг/чов./г.,
което е 40 кг/човек/на година повече спрямо 2018 г. и с 37 кг/човек/на година повече
спрямо 2017 г. (226 кг./чов.год.). Образуваните битови отпадъци на човек от
населението в България за 2018 г. е 408 кг/човек/година, за област Разград 526
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кг/човек/година, за община Лозница – 223 кг/човек/година, тоест по-ниско от средната
норма за областта и за страната.
Съгласно референтната норма на натрупване на отпадъци за населени места от 3 000 до
25 000 жители, определена с Методиката за определяне на морфологичния състав на
битовите отпадъци на МОСВ от 2012 г., препоръчителната средногодишна норма за
човек от населението е 295,5 кг., следователно нормата за община Лозница, въпреки, че
нараства остава по-ниска от допустимите стойности.
Депонирането е основния метод за обезвреждане на битовите отпадъци в общината.
Въведена е система за разделно събиране и оползотворяване на рециклируемите
отпадъци от опаковки в 13 населени места. Липсват системи за разделно събиране и
третиране на биоразградими, растителни, строителни и опасни отпадъци.
Поради липсата на съоръжения за оползотворване на биоразградими битови отпадъци
към момента се наблюдава сериозно изоставане по показателя компостиране. С
изграждането на новата компостираща инсталация на Регионалното депо в Разград,
Община Лозница следва да предвиди и въведе система за разделно събиране и
транспортиране на биоразградимите отпадъци от всички населени места. За целта е
необходимо отреждане на специални площадки в населените места, или закупуване на
специализирани съдове, разполагането им на подходящи места, събирането и
извозването им по график за компостиране.
Най-голям относителен дял в битовите отпадъци на община Лозница имат фракциите „градински “ – 22,54%, „пластмаси“ – 15,08%, ситна фракция<4см - 13,92% и метали –
9,24%.
Рециклируемите отпадъци заемат 35,15% относителен дял, в това число - хартия и
картон, пластмаса, метали и стъкло. От този вид отпадъци най-високо е процентното
съдържание на пластмасата – 15,08%, следвана от метали – 9,24%, стъкло – 6,23%,
хартия – 5,81%, и картон – 4,59%.
Процентът на отпадъците от „ситна фракция<4см“ е средно – 13,92%, което показва,
че в контейнерите за битова смет се изхвърлят значителни количества пепел и сгурия
от отопление на твърдо гориво, ситни строителни отпадъци, пръст и др.
Относителният дял на „биоразградимите отпадъци“8 за община Лозница е значителен
– 41% от образуваните битови отпадъци, в това число - хранителни – 7,92%, градински
– 22,54%, хартия – 5,81% и картон – 4,59%.
Съгласно целите на национално ниво за ограничаване на количествата депонирани
биоразградими отпадъци до 2020 г. допустимите минимални стандарти на този вид
отпадък за жител на година са 109 кг/ж./г. Според данните от извършения през 2019 г.
морфологичен анализ на отпадъците в община Лозница са депонирани 92 кг/ж./г.
биоразградими отпадъци. Следователно стойностите са по-ниски от допустимите
минимални стандарти.
Необходимо е да се предприемат мерки за осигуряване селективното разделяне на
отпадъците от строителство на мястото на образуване и транспортирането им до
съоръжения за рециклиране на строителни отпадъци с цел повторна употреба.
Необходимо е системно проучване на морфологичния състав на отпадъците, което да
позволи идентифициране на съществуващите тенденции и избиране на специфичен
подход, свързан с разделното събиране и други дейности по управление на отпадъците.
Необходимо е въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците от хартия,
картон, пластмаса, метал и стъкло (включително от опаковки), в административни
сгради, търговски обекти и във всички населени места на общината.

8

Съгласно ДР на ЗУО § 1. т.3. „Биоразградими отпадъци“ са всички отпадъци, които имат способността да се
разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и други.
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 Разширяване на информационните кампании за обществеността и бизнеса относно
ползите от разделното събиране на отпадъци, координирани с информационните
кампании на организациите по оползотворяване, ще допринесе за подобряване на
ефективността на системата.
 Икономически инструмент, който би могъл да доведе до разширяване на разделното
събиране, е въвеждане на стимули/отстъпки от такса битови отпадъци за граждани и
фирми, които се включват в системите за разделно събиране на отпадъците, в т.ч. от
опаковки от хартия и картон, пластмаса и стъкло.
3.2. Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъци
3.2.1. Съществуващи практики и обхват на
транспортиране и депониране на битови отпадъци

системата

на

събиране,

Ключова предпоставка за успешното управление на отпадъците е наличието на
подходяща инфраструктура, отговаряща на съвременните екологични стандарти и
технологии. В тази част на анализа са представени данни за съществуващата инфраструктура
и съоръжения за управление на отпадъците в община Лозница.
Анализът на инфраструктурата по управление на отпадъците дава отговори на
следните въпроси:
 Какви са тенденциите и настоящата ситуация по отношение на осигуряване от
общината на инфраструктура за отпадъци, чието управление е от компетенциите на
местните власти?
 Осигурената, изградената и в процес на планиране, осигуряване и изграждане
инфраструктура достатъчна ли е за третиране на отпадъците на територията на
общината и за постигане на количествените цели за рециклиране и оползотворяване
на отпадъците, поставени пред местните власти?
 Необходима ли е допълнителна инфраструктура за подобряване на услугите и
постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците?
 Какви са основните изводи и препоръки за бъдещи действия?
Управлението на отпадъците е сложен и многообхватен процес, изискващ
интегрираност на подходите, внедряване на нови технологии, създаване на подходяща
икономическа среда и нормативна база ивисока обществена отговорност. Основните
компоненти на инфраструктурата за управление на битовите отпадъци са два:
 Съдове и техника за събиране и транспортиране на битовите отпадъци.
 Площадки, съоръжения и инсталации за третиране на битовите отпадъци.
В община Лозница има добре изградена система за събиране, транспортиране и
депониране на отпадъците. Системата за събиране, транспортиране и депониране на битови
отпадъци обхваща 100% от населението на общината или 8307 души към 31.12.2019 г.
Твърдите битови отпадъци от територията на общината се събират и извозват от
Общинско предприятие „Лозстрой” и се предават в регионалния център за третиране при
Регионално депо за неопасни отпадъци-гр.Разград, където се депонират, без да се сепарират и
третират предварително.
Предприятието е създадено с цел сметосъбиране и сметоизвозване до регионално депо
за неопасни отпадъци град Разград, с предмет на дейност:
1. Събиране на битови и строителни отпадъци и транспортирането им до депа и
инсталацията за сепариране на ТБО.
2. Почистване на отпадъци изхвърлени на неразрешени за това места, ликвидиране на
незаконни сметища.
3. Извършване на контрол, даване на предписания за отстраняване на нарушения,
съставяне на актове за административни нарушения по отношение чистотата на община
Лозница.
4. Други идейности, свързани с чистотата, поддръжка на уличното осветление и на
инфраструктурата на територията на Община Лозница.
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В ОП „Лозстрой” – гр. Лозница са ангажирани общо 20 човека персонал, които
обезпечават всички дейности на предприятието, включително по сметосъбиране и
сметоизвозване, почистване на нерегламентирани сметища, улични платна и тротоари,
поддържака на тревни площи, оцеленяване, техническа поддръжка, текущи ремонти и други.
Отпадъците в община Лозница се събират смесено. Основният поток отпадък,
генериран на територията на общината е смесения битов отпадък с код 20.03.01.
Предприятието разполага с 2 броя специализирани автомобила с 13 и 23 куб. м.
вместимост. Битовите отпадъци се събират в съдове за смет тип „Бобър” с вместимост 1,1 м3,
разположени във всички населени места на територията на общината.
През 2019 г. за събиране на битови отпадъци са закупени 35 броя контейнери тип
„Ракла“ с вместимост 1,1 л., които са разпределени в 13 населени места на общината.
Броят на съдовете за събиране на битови отпадъци към 2021 г. в община Лозница е 635,
разпределени по населени места, както следва:
Таблица 36: Контейнери за събиране на битови отпадъци в община Лозница към 2021 г.
Община/
Населено място
с. Бели Лом

Брой
контейнери
180

с. Веселина

44

с. Гороцвет

56

с. Градина

34

с. Каменар

24

с. Крояч

32

с. Ловско

17

гр. Лозница

41

с. Манастирци

18

с. Манастирско

15

с. Сейдол

35

с. Синя вода

45

с. Студенец

19

с. Трапище

40

с. Тръбач

10

с. Чудомир

25

Общо

635
Източник: Община Лозница

Съдовете се обслужват по график като кратността се определя със Заповед на Кмета за
всички населени места. Към 2021 г. кратността на обслужване е веднъж седмично за град
Лозница и селата на общината.
Община Лозница не разполага със съдове за фамилно компостиране на градински
отпадъци и специализирани съдове за отпадъци от сгурия и пепел.
Малките количества строителни отпадъци, генерирани от ремонти на частни жилища и
предприятия в общината се събират и извозват заедно със смесения битов отпадък.
Образуване на нерегламентирани сметища не се допуска, тъй като се прави
периодичен мониторинг за замърсявания на територията на общината и същите се премахват
своевременно.
ИЗВОДИ:
Изградената система за събиране, транспортиране и депониране на битовите
отпадъци в община Лозница обхваща 100% от населението и осигурява достатъчно на
брой съдове и оптималното им обслужване. Необходимо е да се работи за въвеждане на
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системи за разделно събиране на отпадъците от опаковки, биоразградимите, строителни
и отпадъци от пепел и сгурия през отоплителния сезон.
Морфологичният състав на образуваните отпадъци може да се промени
съществено в резултат на:
 Излизането от употреба през 2021 г. на масово използваните в бита пластмасови и
комбинирани опаковки за еднократна употреба;
 Въвеждането на системи за разделно събиране и компостиране на растителните и
биоразградими отпадъци и за рециклиране и оползотворяване на строителните
отпадъци;
 Провеждане на разяснителни и обучителни кампании за информиране на
населението, че отпадъка събран разделно е ценен ресурс.
3.2.2.
Претоварни
станции
и
инсталации
третиране/сепариране, сортиране и други за битови отпадъци

за

предварително

Съгласно изискванията на чл.38, ал.1 от Наредба №6/27.08.2013 г. с посл. изм. и доп.
ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017 г., отпадъците предназначени за обезвреждане, чрез депониране
следва да се подлагат на предварително третиране. Министърът на околната среда и водите
утвърждава със заповед Ръководство за предварително третиране преди депониране на
отпадъци в Република България.
По смисъла 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 под „Предварително третиране” разбираме - всички физични,
термични, химични или биологични процеси, включително сортирането, които променят
характеристиките на отпадъците, с цел да се намали обема им или опасните им свойства, за да
се улесни по-нататъшното им третиране или да се повиши оползотворяемостта им.
Съгласно дефиницията за „предварително третиране” (в наредбата и в директивата)
изпълнението на поне една от целите на изискването за промяна на характеристиките на
отпадъците е достатъчно за да се счита, че операцията представлява предварително третиране.
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
Лозница може да се приеме, че не се осъществява предварително третиране на битовите
отпадъци в процеса на събирането им от специализираните автомобили. Обезвреждане на
битови отпадъци на територията на общината също не се извършва. Системи за разделно
събиране на специфични потоци отпадъци на територията на общината не са изградени.
На територията на община Лозница няма площадки и съоръжения за третиране на
битови отпадъци. Същите се събират и извозват на Регионалното депо в Разград, където
директно се депонират. След въвеждане в експлоатация на новата сепарираща инсталация на
Регионалното депо, отпадъците ще бъдат предварително третирани и сортирани преди
депониране. На територията на община Лозница се генерират основно битови отпадъци, които
са класифицирани като неопасни и инертни отпадъци, които отпадат от строително-ремонтни
дейности от домакинствата.
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За изпълнение на нормативното изискване относно предварително третиране на
отпадъците и с цел намаляване на количествата, подлежащи на депониране Община Лозница
предвижда в бъдеще:
- Отделяне на биоразградимите отпадъци от общия поток битови отпадъци, чрез
специални съдове и извозването им до инсталация за компостиране на Регионалното депо за
отпадъци в гр. Разград и разширяване на системата за фамилно компостиране.
- Отделяне на опасните отпадъци от бита от общия отпадъчен поток, чрез събирането и
извозването им до Регионален център за съхранение на опасни битови отпадъци.
- Отделяне на рециклируемите отпадъци, чрез въвеждане на система за разделно
събиране и сключване на договор с организация по оползотворяването на тези отпадъци от
всички населени места.
3.2.3. Системи за разделно събиране и оползотворяване на отпадъците
Въвеждането на устойчива общинска колективна система за разделно събиране на
отпадъци от опаковки, включваща контейнери за разделно събиране с последващо сортиране
по видове материали в сепарираща инсталация, и обезпечена със специализирана техника за
отпадъци и транспортно обслужваща техника, е един процес, който е икономически приемлив
и води до висока ефективност.
Ефективните системи за разделно събиране и последващо оползотворяване на
отделните потоци отпадъци са ключът към успешното им управление. 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 вече не са боклук, а
търговски продукт – ценна суровина за промишлеността. Изхождайки от актуалната в
момента законова рамка, се определя какъв/или какви именно компоненти от състава на ТБО
ще се събират разделно от общия поток генерирани отпадъци.
Изборът и въвеждането на система за разделно събиране подпомаща икономиката чрез
спестяване на ценни суровини, материали и ресурси и увеличава експлоатационния срок на
депата за битови отпадъци.
Община Лозница е въвела система за разделно събиране на отпадъците и има сключен
договор с организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки „Булекопак” АД - гр.
Шумен за изграждане и управление на система за разделно събиране на отпадъци от
опаковки.
Системата за разделно събиране е с два контейнера тип „Бобър” 1100 л. с жълт цвят за
събиране на отпадъци от хартиени, пластмасови и метални опаковки и зелен цвят за събиране
на отпадъци от стъклени опаковки. През 2019 г. зелените контейнери са заменени с нови
модел „Иглу” с вместимост 1500 л. Към 2021 г. в 13 населени места с общо 40 точки са
разпределени общо 100 бр. контейнера /58 жълти и 42 зелени/.
Селата Манастирци, Крояч и Тръбач са на кампанийно разделно събиране.
Събраните количествата от системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки
на община Лозница за 2019 г. е 57,750 т.
От тях, отпадъците от опаковки подлежащи на рециклиране са общо 7,865 т., в това
число хартия - 3,081т., метали - 0,173т., пластмаси - 2,158т. и стъкло - 2,453т.
Депонирани негодни за рециклиране отпадъци по партида на община Лозница на
Регионално депо в гр. Разград са общо 51,520 тона.
Събраните количества от системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки за
2020 г. е 45,040 тона. От тях, отпадъците от опаковки подлежащи на рециклиране са общо
8,609 г., в това число хартия – 3,668 тона, метали – 0,186 тона, пластмаси – 2,575 и стъкло –
2,180 т. Депонираните, негодни за рециклиране отпадъци по партида на община Лозница на
Регионално депо в гр. Разград са общо 41,140 тона.
Разделно събраните отпадъци от опаковки се транспортират до площадка за сортиране.
Събраните отпадъци се сортират на отпадъци от опаковки и отпадъци, които не са опаковки.
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Следва сортиране на годни и негодни за рециклиране, като годните за рециклиране отпадъци
от опаковки се сортират по вид и материал.
Ежемесечно се изготвя график за разделното събиране на отпадъците от опаковки.
Графика се изготвя от „Булекопак’ АД, като Община Лозница от своя страна го
предоставя на кметовете по населени места за информиране на населението.
Разделно събраните рециклируеми отпадъци са едва 3% от смесените битови отпадъци,
генерирани на територията на община Лозница. Това налага подобряване и разширяване на
системата, контрол и насърчаване на разделното събиране и активна информационна
кампания сред населението.
Община Лозница има сключени договори с организации по оползотворяване на
излязло от употреба оборудване, гуми, батерии, електрическо и електронно оборудване и
МПС. както следва:
- За излезли от употреба гуми /договор от 15.05.2012 г. с фирма „Трансинс
авторециклиращ консорциум” АД;
- За негодни за употреба батерии и акумулатори /договор от 15.05.2012 г. с фирма
„Трансинс батери” ООД;
- За излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /договор от 15.05.2012 г.
с фирма „Трансинс технорециклираща компания” АД;
- За отпадъци от моторни превозни средства /договор от 25.04.201 Зг. с фирма
„Българска рециклираща компания” АД.
Събирането па ИУГ, НУБА, ИУЕЕО и отпадъци от моторни превозни средства се
извършва при направена заявка. Събраното количество отпадъци от ИУГ, НУБА, ИУЕЕО и
моторни превозни средства се приема и транспортира от съответния изпълнител по договор
след направено уведомление от страна на общината.
В община Лозница все още няма въведени системи за разделно събиране и
оползотворяавне на биоразградимите и строителни отпадъци.
3.2.4. Обезвреждане на отпадъци
Обезвреждането на отпадъците, както и предотвратяване на образуването им цели да
допринесе за намаляване на негативното влияние върху компонентите на околната среда от
отделянето на газове и инфилтрат от протичащите процеси на гниене при депонирането им.
Като цяло тази цел се изпълнява на национално ниво, тъй като тези мерки основно са
насочени към производителите на продукти, след употребата на които се образуват масово
разпространени отпадъци. Въпреки това мерките на местно ниво за обезвреждане на
отпадъците също са с голямо значение за постигане на целите.
Депониране
Екологосъобразното обезвреждане на отпадъците е заложено в нормативните
документи и международни Директиви за отпадъците, отразени изцяло в българското
законодателство. За да се намали въздействието върху околната среда от депонирането на
биоразградими общински отпадъци, Директива 1999/31/ЕС за състава на депонираните
отпадъци, съдържа клауза за поетапно намаляване на количествата на депонираните
биоразградими отпадъци.
Дейности за екологосъобразно обезвреждане на отпадъците:
 Закриване и рекултивация на съществуващото депо за ТБО;
 Засилване прилагането на контрола върху неконтролирано изхвърляне и
неконтролирано изгаряне на отпадъци и др. неконтролирани методи за обезвреждане
на отпадъци;
 Поетапно редуциране на количествата на биоразградимите отпадъци от общото
количество на биоразградимите отпадъци, депонирани на депото;
 Въвеждане на разделно събиране и третиране на зелените отпадъци;
 Насърчаване на домашното компостиране;
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Изграждане на открити площадки за събиране и компостиране на отделно събраните
зелени отпадъци от паркове и градини на територията на общините;
 Изграждане на площадка за компостиране на регионалното депо;
 Редуциране на обема на депонираните рециклируеми отпадъци чрез предварително
сепариране и изграждане на центрове за рециклиране;
 Осигуряване прием на широк спектър отпадъци, различни от обикновените
домакински отпадъци, като например: опасни домакински отпадъци, отпадъци от
електронно и електрическо оборудване, едрогабаритни отпадъци, градински отпадъци,
строителни отпадъци от частни домове, рециклируеми материали и др. на
регионалното депо;
 Всички други фракции домакински отпадъци, като опасни отпадъци, ОЕЕО и СО от
домакинствата, които не се приемат от общинската система за сметосъбиране, ще
бъдат приемани и сортирани в центъра за рециклиране, за да се гарантира, че
отпадъците ще бъдат третирани в съответствие с целите на НПУО.
Регионалното депо за неопасни отпадъци - Разград е разположено в местността „Олян
Бурлук”, землище на гр. Разград и обслужва всички общини от областтад: Разград, Лозница,
Исперих, Завет, Кубрат, Самуил, Цар Калоян. Площадката е разположена на около 8 км.,
североизточно от населеното място, поземлен имот № 61710.19.277 с площ 109,5 декара.
Регионалното депо включва 2 клетки.
Предвиденият капацитет в тонове на клетка 1 е достигнат. Извършва се депониране и
запълване на втора клетка.
Депонирането на отпадъците започва от най-ниската точка на
клетката. На
постъпващите на площадката отпадъци се извършва входящ контрол с цел да се допуска
депониране само на неопасни твърди битови отпадъци и производствени неопасни такива.
Измерването на отпадъците става от оператор кантарджия с електронна везна и данните се
записват в компютъра. След разтоварване на отпадъците сметовозните коли задължително
минават през дезинфекционен трап и кантара за контролно измерване.
Технологията на депониране включва: разтоварване; разстилане с уплътняване;
оросяване с инфилтрирани води; запръстяване.
Технологията на натрупване обхваща депониране на отпадъците в определен дневен
участък, чрез разстилане на тънък слой до 0,60 м и последващото им уплътняване с компактор
до достигане височина на работния слой от 1,80 м., след което се полага промеждутъчен слой
пръст от 0,20 м.
Регионалното депо работи на 7 – дневна работна седмица.
Депото е въведено в експлоатация през 2009 година – Решение за ползване № СТ-05851 от 27.07.2009 г. издадено от ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ
гр. София.
Таблица 37: Производствен капацитет на инсталацията / инсталациите на Регионалното
депо за неопасни отпадъци - Разград
№

Инсталация

1
1

2
Регионално депо за неопасни отпадъци
”Разград”, включващо:
Клетка 1;
Клетка 2;

Позиция на дейността
по Приложение № 4 на
ЗООС
3
5.4

Капацитет
[t/24h]

Капацитет
[t]

4
123,2

5
450 240
197 847
252 393

През 2020 г. започва изграждане на сепарираща и компостираща инсталации и след
въвеждането им в експлоатация (вероятно през 2022 г.) отпадъците, постъпващи на
Регионалното депо ще бъдат предварително третирани (сепарирани) и отсортирани и това ще
намали значително дела на депонираните ТБО. Сътоветно растителните отпадъци ще се
събират разделно в общините и компостират.
Биологично третиране
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Приблизително две трети от отпадъците, генерирани в домовете и офисите, се състоят
от „органични” или естествени материали. Тези материали след време се разграждат
(“биоразградими”) по естествен път. Биоразградимите отпадъци се генерират при
селскостопанската дейност в растениевъдството, животновъдството и от дейността на
домакинствата. Имат предимно органичен състав и е необходимо да се третират в зависимост
от условията на генерирането им по подходящ начин. Често срещани практики в общината е
третирането на биоразградимите отпадъци да се осъществява по следните начини:
 използване на кухненски и градински остатъци за храна на животни ;
 закопаване на хранителни и растителни отпадъци в почвата (задния двор или
градината без последващо използване);
 Натрупване на смесени купчини с оборска тор, растителни и хранителни отпадъци в
полето (купчините не се обръщат,
но след около три години са годни (вече
компостирани) за използване като подобрител на почвата);
 изгаряне на градински отпадъци и листа.
В Националната стратегия за намаляване на количествата депонирани биоразградими
отпадъци са заложени конкретни мерки, които трябва да се предприемат по отношение на
този вид отпадък. Предвид специфичния характер на отпадъците, образувани на територията
на Общината и значителното участие на селскостопанските отпадъци, образувани от
домакинствата в определени периоди, се предприемат действия в две посоки:
 за въвеждане на фамилно компостиране с последващо използване на компоста в
личните стопанства;
 за изграждане на инсталация за компостиране в РСУО – Разград.
Компостирането на растителните отпадъци в мястото на образуването им е в синхрон с
приетите принципи за управление на отпадъците. В този случай растителните остатъци не са
отпадък, а изходна суровина за получаване на компост – средство за подобряване качеството
и плодородието на почвата. При реализацията на целите ще се кандидатства за финансово
подпомагане от страна на ПУДООС и ОПОС.
Обхващането на все по-голям брой семейства в системи за домашно компостиране е
възможно чрез постоянно информиране на населението за възможностите за оползотворяване
на биоразградимите отпадъци и предоставяне на контейнери за компостиране на семействата,
които желаят да компостират биоразградимите си отпадъци. За отчитане на ефекта от тази
мярка е необходимо предоставянето на компостери на отделните домакинства да бъде
обвързано с изискване за своевременно представяне на информация от общините за
постигнатите нива на намаление на биоразградимите отпадъци, постъпващи за депониране.
Един от подходящите методи на биологично третиране, подходящи за условията на
общината е анаеробното разграждане, при което се отделя биогаз за производство на енергия
и компостирането (домашно и/или полево), при което произведения компост има възможност
да се използва за рекултивация на нарушени терени, в земеделието, при озеленителни и
възстановителни дейности при строителни проекти и др.
Предвид значителното количество на зелените, градински и селскостопански отпадъци,
образувани на територията на община Лозница, в определени периоди на годината е
необходимо да се предприемат действия в следните направления:
- въвеждане на фамилно компостиране с последващо използване на компоста в
личните стопанства;
- компостиране на зелените отпадъци на компостираща инсталация на Регионално
депо – Разград, след въвеждането й в експлоатация;
- въвеждане на система за разделно събиране и извозване на биоразградимите
отпадъци от общината, след изграждане на регионална инсталация за
компостиране/анаеробно разграждане от РСУО - Разград.
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3.2.5. Предотвратяване на риска от стари замърсявания
Със Заповед № 276 от 16.07.2009 г., директорът на РИОСВ – Русе е преустановил
експлоатацията на общинското депо в гр. Лозница, находящо се на територията на община
Лозница, местност „Куза”, което отстои на 4 km западно от гр. Лозница. Отредената площ на
депото е 8,171 дка, а фактически заетата площ на депото по геодезична снимка възлиза на 18,6
дка. Към момента същото не е рекултивирано. Няма документация за количеството и съставът
на депонираните през годините отпадъци. По експертна оценка количеството на депонираните
през годините отпадъци възлиза на 50 000 m3.
Общинското депо за неопасни отпадъци на Община Лозница, е експлоатирано без
разрешение от 1982 г. Съгласно отменената „Наредба № 8/24.08.2004 г. за условията и
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци”, депото е закрито.
В рамките на Регионален проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен
проект в сектор управление на отпадъците в регион Разград“, финансиран по ОПОС 20072013 през 2010 г. е изготвен „Технически проект за рекултивация на съществуващо общинско
депо.”. С решение от 31.01.2019 г. на Общинския съвет – Лозница, обект „Рекултивация на
депо за отпадъци“ е определен общински обект с първостепенно значение.
Проектът за рекултивация предвижда техническа, биологична рекултивация и
мониторинг.
Техническа рекултивация
В техническата рекултивация е предвидено преоткосиране на отпадъците, чрез
изгребване и вертикално планиране за намаляване на наклона на съществуващите стръмни
откоси 1 и 2 на депото и осигуряване на противоерозионната им стабилност. Преоткосираните
отпадъци ще бъдат предепонирани в рамките на отредената за депониране площ. Обемът на
изкопните работи възлиза на 14 324 м3, които ще се предепонират частично (в северния край)
на откос 2 и на площадка 2. Проектните наклони са определени с оглед недопускане на
заблатяване, ерозионни или свлачищни процеси. На разстилане, подравняване и уплатняване
подлежат 14 324 м3, като разстилането на отпадъците ще се извърши с булдозер с прибутване
до 40м, а уплътняването – чрез трикратно преминаване върху цялата площ с булдозер или с
шиповиден валяк. След окончателно предепониране на отпадъци от преоткосиране и
вертикално планиране, новоформираното депо има обща площ 18 035 м2.
При закриването на депото са планирани да бъдат изпълнени следните мерки:
 Горен изолиращ екран - изключва емисията на вредни вещества към компонентите на
околната среда; предотвратява инфилтрацията на атмосферни води през сметищното
тяло; създава условия за безопасно отделяне на газовете от сметищното тяло;
 Провеждане на мониторингови изследвания
- На газове – СО2, СН4, Н2S, O2;
- На топография на тялото на депото;
Тяхното изпълнение включва:
- Безопасно извеждане на емисиите от биогаз;
- Предотвратяване постъпването на повърхностни води в тялото на депото,
чрез изграждане на горен изолиращ екран – минерален запечатващ пласт;
- Защита на минералния запечатващ пласт от преки атмосферни влияния и
приобщаване на депото към заобикалящия го ландшафт, чрез изграждане на
рекултивиращ пласт;
В проектът са представени технически решения, включително с възможности за:
- Изграждане на система за газов дренаж;
- Полагане на изравнителен слой от земни маси;
- Изграждане на минерален запечатващ слой, чрез прилагане на уплътнени глини с
дебелина на слоя 0,5 m и коефициент на филтрация Кф-1х10-9 m/s;
- Прилагане на земни маси за рекултивиращ слой с дебелина на слоя 0,5 m;
Газоотвеждащата система, включва:
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- Дренажен слой;
- Събирателни газоотвеждащи дренажни тръби (кладенци), осигуряващи провеждане на
газовите емисии, отделяни от отпадъчното тяло и тяхното отвеждане.
Необходимостта от изграждането на газоотвеждащата система е обусловена от
значителното количество на биоразградими вещества в отпадъка. В проектът е предвидено
полагане на изравнителен слой от земни маси върху площ 17 m2 (от общата площ е изключена
площта, заета от газоотвеждащите ленти). Необходимото количество земни маси за
изграждане на изравнителния запръстителен слой възлиза на 8 858 m3. В проектът е
предвидено полагане на разделителен геотекстил само над газоотвеждащите ленти с площно
тегло 300 g/m2, като необходимото количество възлиза на 447 m2. Чрез минералният
запечатващ пласт ще бъде предотвратено постъпването на повърхностни води в тялото на
депонираните отпадъци. Минералният запечатващ пласт трябва да има висока степен на
водоплътност, да е устойчив на изслужване и да притежава способност за самозаздравяване. В
проектът е предвидено изграждане на минерален запечатващ слой, чрез полагане на
естествени глини върху площ от 16 646 m2, като необходимото количество възлиза на 8 323
m3. Полагането на глините ще се извършва на два пласта по 0,25 m с трикратно уплътняване
до достигане на плътност 1х10-9 m/s.
В проектът е предвидено изграждане на рекултивиращ пласт (0,5 m) на 18,035dka
технически рекултивирани и закрити за експлоатация терени, като са необходими 8 323 m3
почвени материали (хумусна почва). За предотвратяване постъпването на повърхностни води
в тялото на сметището ще бъдат изградени необлицовани охранителни канавки от източната,
южната и западната страни на сметището. За безопасно извеждане на вътрешните води от
сметището ще бъде изградена облицована канавка К-3 на формираната берма на кота 272-277
m. С оглед безопасното извеждане на повърхностните води от водосборната област над
сметището в проекта е предвидено изграждане на две необлицовани охранителни канавки К-1
и К-2.
В проектът не е предвидено изграждане на дренажни съоръжения за улавяне на
инфилтрати от сметището, тъй като не е установено изтичане на замърсени води под
сметищното тяло. С изграждането на горният изолиращ пласт на сметището, инфилтрацията
на атмосферни води ще бъде намалена максимално, което предполага отсъствие на
инфилтратни води.
Биологична рекултивация
На биологична рекултивация подлежат 19,783 dka, от които 14,466 dka откосни
повърхнини и 5,317 dka планирани площадки и берма. Основните дейности по биологична
рекултивация са за подобряване условията на месторастене и предвиждат:
- Минерално торене – амониева селитра и троен суперфосфат, съдържащи активно
вещество, съответно за амониевата селитра – 34%N и за тройния суперфосфат – 45% P2O5
(недостига на азот в почвените маси ще бъде компенсиран при норма на торене 10 kg/dka
чисто вещество, чрез внасяне на 29,4 kg/dka амониева селитра; недостига на фосфор в
почвените маси ще бъде компенсиран при норма на торене 10 kg/dka чисто вещество, чрез
внасяне на 22,2 kg/dka троен суперфосфат);
- Засяване на подходящи за условията тревни смески – посевна норма затревните смески е
20 kg/dka, като подходящи видове са ливадна метлица, червена власатка, ежова главица,
троскот; затревяването ще се извърши на три етапа;
- Отгледни мероприятия за период от 3 години – за създаване на оптимални условия за
растеж и развитие на затревените площи са предвидени дейности за поддържането на
хранителния режим на създадения тревен масив минерално торене и косене на тревната
растителност;
Мониторинг
В проектът е разработен „План за контрол и мониторинг на депото“, който ще се
осъществява в процеса на закриване и след закриване на депото и включва:
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Метеорологични данни за района, в който е разполжено депото – данни от най-близката
хидрометеорологична служба за количество на валежите, температура на въздуха, посока
и сила на вятъра, изпарения и атмосферна влага;
- Емисионни и имисионни данни – контрол върху газове и води – контролиране на емисиите
и имисиите на повърхностните води и на емисиите на газ от отпадъчното тяло (един
мониторингов пункт с параметри за контрол – CH4, CO2, O2, H2S, H2);
В проектът не е предвиден мониторинг на подземни води, тъй като нивото им е на значима
дълбочина и геоложката основа не предполага замърсяването им. В района на депото няма
повърхностен водоизточник с постянен отток, което не позволява да се провежда мониторинг
на повърхностните води.
- Топография на депото – мониторинга за състоянието на 19,783 dka от депото ще се
осигурява след изпълнението на рекултивацията, чрез изграждане на три репера: един репер
на площадката на второ стъпало – МПТ1, един репер на откоса на второ стъпало – МПТ2 и
един репер на площадката на първо стъпало – МПТ3, като ще се измерва слягане в
мониторинговите точки (реперни пункта).
Имотът на старото общинско депо до 2021 г. е собственост на МЗХ-ДЛ/ДДС, Рег.
Номер Г0671IX, гр. София, МЗГ, което забавя осъществяването на проекта за закриване и
рекултивация на депото. През март 2021 г. Областният управител на област Разград е
деактувал имота и е прехвърлил собствеността на Община Лозница. Предстои подготовката и
реализацията на проект: „Закриване и рекултивация на старото общинско депо за битови
отпадъци, разположено в м. “Куза”, с. Трапище, община Лозница“.
На територията на община Лозница към 2021 г. няма разположено действащо депо за
отпадъци. Генерираните битови отпадъци се събират по график от населените места и се
депонират на регионално депо Разград.
Във връзка с изпълнението на параграф 5, ал.1 от „Наредба №8/2004г. за условията и
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци“, в община Лозница е преустановена
експлоатацията на всички съществуващи селски сметища, които нямат утвърдени планове за
привеждане в съответствие с изискванията на наредбата. Общината е извършила почистване
на тези сметища, като в списъка по-долу е представена обобщена информация за сметищата
по населени места в община Лозница.
-

СПИСЪК НА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ СМЕТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА
1.
2.
3.
-

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА
град Лозница:
ПИ 44166.75.509, местност „Караач” - пасище
ПИ 44166.39.423, местност „Старите лозя” - пасище
прилежащ терен на държавен път в ПИ 44166.26.23,
ПИ 73002.62.101 землище е. Трапище
ПИ 44166.66.1 и 2 и до ПИ 44166.65.2 и 3 - държавна горска територия
село Бели Лом:
ПИ 24092.114.0 - Орман Алтъ - пасище в близост до игрище /извън регулация/
ПИ 24092.114.9
ПИ 24092.114.7 /пасище/
ПИ 24092.116.1, местност Коджа Кору /пасище - над бивш стопански двор/
ПИ 24092.114.10, местност Едилер, - в началото на селото, вдясно на пътя
ПИ 24092.104.1 и ПИ 24092.104.2 по ул. „Лудогорие”
село Веселина:
ПИ 10759.64.347, местност „Бааларалтъ” - по ул.”Струма” - /пасище/;
населеното място в имот 502.648 - замърсени 2 терена;
ул. „Бели Лом” - под ПИ 502.636;
ПИ 10759.63.352, местност „Карши” /пасище/ в съседство на имот 502.677
нерегламентирано сметище в ПИ 10759.58.325, /пасище/
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4.
село Гороцвет:
ПИ 17066.4.96 - включва и съседният имот 17066.4.95 - пасище;
ПИ 17066.5.102 - пасище;
началото на селото посока от с. Веселина към с. Студенец в ПИ 17066.20.247 ведомствен път.
5.
село Градина:
замърсяване по дерето в ПИ 501.242 - посока изток
6.
село Каменар:
в началото на селото: покрай местен път отклонението Студенец - Пороище, в дясно
покрай гората, отляво на пътя /входа на селото/
кв. 10, по ул. „Тодювци” в дясно по канала ПИ 35715.60.366
7.
село Ловско:
ПИ 44937.19.175, местност „Ашлама” - старо сметище
ПИ 44937.20.1, местност „Ашлама” - частна нива
ПИ 44937.19.8, местност „Ашлама” - нива
ПИ 44937.56.213, местност „Омаркьой”-под стопански двор -пасище
ПИ 44937.28.226, местност „Екинлик мера”, пасище - близо до селска
чешма
8.
село Манастирци:
ПИ 47041.9.151, местност „Юкаръ Екинлик”
ПИ 501.120 - общинско дворно място до кметство и здравна служба
9.
село Сейдол:
ПИ 501.271 - покрай дерето;
ПИ 65992.126.211 - пътя за местността „Тюлбето” в дясно до кв.7 и кв.8 на населеното
място
ПИ 65992.53.219- в ляво посока излизане от с. Сейдол към с. Тръбач
10.
село Синя вода:
ПИ 66593.40.128 - от дясно на пътя посока към овчарниците
ПИ 66593.43.183, местност „Терелик” - на общинска мера в края на населеното място в
ляво на пътя посока към стопански двор;
югозападната част на ПИ 66593.43.183, на две места след стадиона /в ляво/, над
големия скат.
ПИ 66593.10.176 и ПИ 66593.10.175, местността „Карши”
11.
село Студеней:
ПИ 70069.58.1, ПИ 70069.58.2, ПИ 70069.58.3, местността „Пунарджик” / срещу моста
в дясно/
12.
село Трапище:
ПИ 73002.17.250, местност „Телчарска мера”
Всички терени, на които възникват нерегламентирани сметища и локални замърсявания
се почистват своевременно от ОП „Лозстрой“.
Ежегодно се организира почистване в населените места на територията на общината по
повод кампанията „Да изчистим България за един ден”.
На територията на общината няма територии замърсени от промишлени отпадъци.
На територията на община Лозница няма опасни отпадъци (пестициди). Чрез реализация на
Бълго-Швейцарския проект, складът в село Тръбач е почистен и предаден за последващо
стопанисване на Община Лозница.
Употребата на пестициди и торове от земеделските стопани е в границите на
нормативите. Важен проблем е събирането и безопасното съхраняване в регламентиран склад
на всички залежали и негодни пестициди и такива с неизвестен произход.
Проблем остава изхвърлянето на битови отпадъци на нерегламентирани места и с това
периодично възникват нерегламентирани сметища.
При установяване на нови локални нерегламентирани замърсявания се предприемат
незабавни мерки по отстраняването им. Добре организираната система за сметосъбиране и
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сметоизвозване и ефективния контрол от страна на общинската администрация водят до
значително намаляване на броя на инцидентните локални замърсявания с отпадъци на
територията на община Лозница.
В част от случаите се наблюдават повторно замърсяване на терените с локализирано
нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, но същите се почистват отново.
ИЗВОДИ:
Основният метод за обезвреждане на битовите отпадъци в община Лозница остава
депонирането, като все още не се осъществява предварително третиране, сепариране,
отсортиране и компактиране на отпадъците.
Не е въведена система за разделно събиране на отпадъците от опаковки и трябва
да се сключи договор с оползотворяваща организация, която да организира площадки за
разделно събиране във всички населени места на общината.
Предстои изграждане на инсталация за компостиране на биоразградими и
растителни отпадъци на Регионалното депо в Разград, след което се предвижда
въвеждане на системи за разделно събиране и управление на тези потоци отпадъци на
територията на община Лозница и извозването им за компостиране.
Старото общинско депо е закрито, но все още не е рекултивирано и това е
проиротетен проект за Община Лозница в периода до 2027 г. Периодично възникващите
нерегламентирани замърсявания се почистват своевременно.
3.3. Анализ на институционалния капацитет в сферата на управлението на
отпадъците, с акцент върху контролните функции
За ефективното управление на отпадъците от ключово значение е наличието на
институционален капацитет в общината във връзка с изпълнение на функциите, възложени й
съобразно нормативната уредба и поставените общински цели по отношение на политиката за
управление на отпадъците.
Анализът на институционалния капацитет има за цел да установи евентуални
недостатъци и несъответствия в капацитета на Общинска администрация - Лозница в сферата
на управлението на отпадъците.
Отговорните лица по управлението на дейностите с отпадъците са: Общински съвет,
Кмет на общината, Кметове на населени места и Кметски наместници, както и специалистите
по екология и опазване на околната среда от Общинската администрация.
Планирането, регулирането и налагането на законодателството по управление на
отпадъците зависи от наличните човешки ресурси в общината. За да се подпомогне
изпълнението на законодателството, компетентните органи на национално, регионално и
общинско ниво се нуждаят от достатъчен и добре обучен персонал, ангажиран със:
 разработване и прилагане на законодателството, технически стандарти и
ръководства за дейностите по управление на отпадъците;
 разработване на политиката за управление на отпадъците, планиране и прилагане
на местно ниво;
 съгласуване на разрешения за дейности с отпадъци и за изграждане и експлоатация
на инсталации за оползотворяване и обезвреждане;
 упражняване на контрол, извършване на проверки и мониторинг на дейностите и
инсталациите, образуващи и/или третиращи отпадъци;
 иницииране и налагане на мерките по прилагане на законодателството;
 събиране, обработка, анализиране и докладване на данни;
 подготовка, разработване, оценка, прилагане и надзор на проекти за изграждане на
общинската инфраструктура за отпадъци.
Изпълнението на настоящата Програма за управление на отпадъците в община Лозница
за периода 2021-2027 г., изисква подобряване на институционалния капацитет и засилване на
контролните функции на местно ниво.
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Планирането и установяването на финансово обезпечени и поносими за населението
системи за събиране (включително разделно) и транспортиране на отпадъците, изграждането
и експлоатацията на съоръжения и инсталации, е предизвикателство за голяма част от помалките общини. Това налага приемането на мерки за насърчаване на кооперирането между
общините, с цел изпълнение на техните отговорности и ще подпомогне усъвършенстването на
системите за управление на отпадъците в общините и чрез регионалните инициативи ще бъде
осигурен достъп до необходимото ноу-хау и техническа инфраструктура за обезвреждане на
приемлива за населението цена.
В дейностите по управление на отпадъците са ангажирани следните инстситуции:
Община Лозница; Общински съвет – Лозница; Регионално сдружение за управление на
отпадъците – регион Разград; оператор на Регионално депо за неопасни отпадъците – Разград
и сметосъбиращата и сметоизвозваща фирма – Общинско предприятие „Лозстрой“ - Лозница.
Дейностите по управление на отпадъците на местно ниво в община Лозница се
осъществяват чрез:
 изпълнение на Общинската програмата за управление на отпадъците и
 спазване на Наредбите, приети от Общински съвет Лозница, имащи отношение към
темата с отпадъците.
В Общината управлението на отпадъците се извършва от Кмет, ресорен Заместник
кмет, Кметове на населени места, Кметски наместници, Директор на дирекция „Местно
развитие и екология, устройство на територията и стопански дейности“.
Съгласно приетата с решение на Общински съвет Лозница структура на общинската
администрация, отговорното звено за дейностите по опазване на околната среда и в частност
по управление на отпадъците е Дирекция „Местно развитие и екология, устройство на
територията и стопански дейности“. Дирекцията е административното и контролно звено,
отговорно за дейностите по управление на отпадъците в общината – събиране и отчитане на
информация и извършване на контролна дейност за констатиране на нарушения в тази област.
В дирекцията работят общо 12 служители, в т.ч Директор на дирекция, Ст. експерт /ОбС/ - 2
души, Гл. специалист – районни техници – 2 души, Гл. специалист „Търговия”, Гл.
специалист „СС”, Гл.специалист „Транспорт”, Ст. експерт – 2 души, Гл. специалист и Мл.
специалист. Директорът на дирекцията отговаря за всичко свързано с управлението на
отпадъците на територията на общината - събирането, обработката и отчитането на
информацията, опазване на околната среда, кандидатстване по програми и проекти по
Оперативни програми и фондове на ЕС, както и за извършване на контролни дейности за
констатиране на нарушения в тази област. В изпълнение на тези дейности, директора на
дирекцията се подпомага от служителите в дирекцията - Гл. експерт, Ст. експерт, Гл.
специалист и Мл. специалист, които организират, координират и контролират изпълнението
на дейностите по управление на отпадъците.
Със Заповед на Кмета на община Лозница се определят лицата за извършване на
контрола по дейностите с битовите и строителните отпадъци на територията на общината.
Кметът упълномощава длъжностните лица както следва:
1. Кметовете и кметски наместници по населените места;
2. Длъжностни лица от общинската администрация, посочени в съответната Заповед;
3. Директорът на Общинско предприятие „Лозстрой“ – Лозница.
Тези лица упражняват контрол по дейностите с битовите и строителните отпадъци на
територията на цялата община Лозница, като при констатиране на нарушения на цитираните
разпоредби на горепосочените нормативни актове да съставят актове на нарушителите,
съгласно изискванията на ЗАНН. Във връзка с изпълнение на задълженията си като
длъжностни лица те водят отчет и следят за издаваните от тях актове за нарушения в
населените места и ги представят в общинска администрация – Лозница за издаване на
наказателни постановления. В общината се поддържа актова книга, където се вписват
съставените актове № дата, от кого са съставени, на кого, за какво и основанията.
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Отговорните служители организират и контролират дейностите свързани с опазването
на околната среда, поддържането на чистотата на населените места, сметосъбирането и
сметоизвозването, състоянието на депата, поддържането на зелените площи, изпълнението на
предписания и указания от РИОСВ, МОСВ, БДДР и други. Те участват активно в
разработването, кандидатстването и изпълнението на общински проекти в областта на
околната среда, финансирани от различни източници.
Служителите, назначени да отговарят за проблемите по управление на отпадъците
притежават необходимото образование, професионална компетентност и опит за заемане на
съответните длъжности.
Прегледът на функциите за управление на отпадъците в общината показва, че:
 По отношение на политиката за отпадъците, в Общината са изготвени планови и
нормативни документи в областта на управлението на отпадъците;
 Дейностите, свързани с образуване, събиране, съхраняване, транспортиране,
третиране на отпадъци са организирани, с изключение на разделното събиране на отпадъци;
 Ежегодно се разработва и приема годишна план - сметка за дейности с отпадъците,
като те се обезпечават финансово, чрез определяне на годишните такси за свързаните с
отпадъци услуги и други;
 Дейности по наблюдение и контрол - извършване на контрол, в т.ч. превантивен,
текущ и последващ контрол и координация с други органи, налагане на санкции са
недостатъчни;
 Необходимо е да се подобрят дейностите за информиране и привличане на
обществеността - обществени консултации и привличане на обществеността, информационноразяснителни дейности и кампании.
По отношение на състоянието на човешките ресурси с възложени функции за
отпадъци, прегледът показва, че:
 Персоналът, натоварен с функции за управление на отпадъците притежава
необходимите качествени характеристики и професионална квалификация, но следва да се
предвидят мерки за повишаване на квалификацията, тяхното задържане и професионално
развитие във връзка с повишаване на експертизата в сферата на управление на отпадъците;
 Общината разполага с необходимата материално-техническата и информационна
обезпеченост на персонала за изпълнение на функциите - осигурени помещения, офис оборудване.
За повишаване на професионалната квалификация и качествените характеристики на
служителите, ангажирани с управлението на отпадъците, се препоръчва включването им в
дейности за повишаване на професионалната квалификация и осигуряване на посещения на
семинари, специализирани курсове и обучения.
Материално-техническата и информационна обезпеченост на персонала, пряко
ангажиран с изпълнение на функциите, е достатъчна и не е необходимо да се предвиждат
мерки в тази насока.
Общината има разработена Наредба №6 за управление на отпадъците на територията
на Община Лозница. Прилагането на нормативната уредба, свързана с управлението на
отпадъците се извършва от Ресорния заместник кмет и Директорът на дирекция „Местно
развитие и екология, устройство на територията и стопански дейности“. По населени места
контролни правомощия имат и кметовете на населени места.
За извършване на контролна дейност по дейностите с отпадъците са упълномощени
Заместник-кмет и Кметовете на кметствата. Актовете се съставят от експерти на Общината, от
представители на РИОСВ – Русе, за замърсени терени и неправомерно изхвърляне на
отпадъци и за нарушения на наредбите, приети от Общински съвет - Лозница.
В областта на дейностите с отпадъци общината има разработени програмни и
нармативни документи, актуални спрямо приетите документи на национално ниво.
Контролната дейност, свързана с налагането на санкции се извършва от длъжностни
лица в общинска администрация и инспекторите от РИОСВ.
Контролната дейност може да бъде подобрена чрез:
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Подобряване на координацията между контролните органи на различно подчинение;
Провеждане на обучения по Закона за управление на отпадъците за контролната дейност
на общината;
 Провеждане на обучение по изискванията за съставяне на констативни протоколи и
наказателни постановления;
 Максимално използване на възможностите на НПО да участват и да подпомагат
контролната дейност на инспекторите за подобряване на уменията и подходите за налагане
на глоби и санкции, както и за популяризиране на непрекъснато променящото се
законодателство.
Задълженията на Кмета на общината по отношение управление на отпадъците са
разписани в Глава I на ЗУО, Раздел III Задължения на органите на местното самоуправление и
местната администрация. Кметът на община е отговорен за:
 осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци;
 събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения;
 почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии
от населените места, предназначени за обществено ползване;
 избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения;
 организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни
отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата;
 разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за
следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло;
 организирането на разделно събиране на опасните и биоразградими битови отпадъци.
Анализът на институционалния капацитет показва, че в Община Лозница се изпълняват
в пълен обхват правомощията и отговорностите на кмета и общинската администрация,
съгласно законовите разпоредби за управление на отпадъците и опазване на околната среда.
Нивото на работа е много добро, предвид ограничените човешки ресурси и предоставения
технически капацитет, но с разпределението на функциите в общинската администрация е
натоварен пряко само един специалист.
ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ АНАЛИЗА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ
КАПАЦИТЕТ
 Община Лозница има натрупан опит и изграден капацитет в разработване на
нормативни актове и програмни документи в областта на управление на отпадъците;
 Въпреки, че в общината функционира добре изградена система за събиране на
отпадъците, ефективността на контролните функции за спазване на нормативните
разпоредби е незадоволителна;
 Необходимо е допълнително повишаване на квалификацията, професионалното
развитие във връзка с повишаване на експертизата в сферата на отпадъците на
отговорните служители;
 Необходимо е създаване на регистри на обекти, които подлежат на контрол,
изготвяне на годишни планове и отчети за контролната дейност и други, които да се
одобряват от Кмета на общината, като резултатите от контролната дейност по
управление на отпадъците се публикуват на интернет-страницата за осведомяване на
обществеността;
 Общината трябва да осигури „зелен телефон” за подаване на сигнали от
граждани при откриване на нарушения и нерегламентирано изхвърлени отпадъци.
3.4. Анализ и информация за замърсени в миналото площадки за обезвреждане на
отпадъците и осъществени мерки за тяхното възстановяване
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На територията на община Лозница старите замърсявания са в резултат от локални
/изоставени незаконни/ неорганизирани сметища (струпване на всякакъв вид отпадъци, найвече битови и строителни) около населените места. Образуват се периодично и своевременно
се почистват. Една от причините за тяхното образуване е недостатъчната екокултура и
липсата на отговорно отношение на недобросъвестни жители от общината.
Процесът по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци, които не
отговарят на нормативните изисквания, стартира през 2009 г.
Със Заповед № 276 от 16.07.2009 г., директорът на РИОСВ – Русе е преустановил
експлоатацията на общинското депо в гр. Лозница, находящо се на територията на община
Лозница, местност „Куза”, което отстои на 4 km западно от гр. Лозница. Към момента същото
не е рекултивирано. По експертна оценка количеството на депонираните през годините
отпадъци възлиза на 50 000 m3.
В рамките на Регионален проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен
проект в сектор управление на отпадъците в регион Разград“, финансиран по ОПОС 20072013 през 2010 г. е изготвен „Технически проект за рекултивация на съществуващо общинско
депо.”. С решение от 31.01.2019 г. на Общинския съвет – Лозница, обект „Рекултивация на
депо за отпадъци“ е определен общински обект с първостепенно значение.
Имотът на старото общинско депо до 2021 г. е собственост на МЗХ-ДЛ/ДДС, Рег.
Номер Г0671IX, гр. София, МЗГ, което забавя осъществяването на проекта за закриване и
рекултивация на депото. През март 2021 г. Областният управител на област Разград е
деактувал имота и е прехвърлил собствеността на Община Лозница. Предстои подготовката и
реализацията на проект: „Закриване и рекултивация на старото общинско депо за битови
отпадъци, разположено в м. „Куза”, с. Трапище, община Лозница“.
Съществуващите проблеми, свързани със системите за събиране и транспортиране на
отпадъците, слабостите в контролната дейност и не на последно място ниското екологично
възпитание на гражданите, спомагат за неконтролираното изхвърляне на отпадъци и за
възникването на локални замърсявания и нерегламентирани сметища около дерете на реки,
покрайнини на населени места, зони за крайградски отдих, селскостопански пътища и др.
Най-често на неразрешени места се изхвърлят смесени битови отпадъци (покъщнина,
отпадъци от различен характер, вкл. и опасни), като и отпадъци от строителни и ремонтни
дейности, животински отпадъци, разкомплектовани моторни превозни средства и др.
В съответствие с Програмата за прилагане на Директива 1999/31/ЕС за депониране на
отпадъците и НПУО, след въвеждане в експлоатация на Регионалното депо в гр. Разград,
Община Лозница е извършила почистване и закриване на всички съществуващи незаконни
сметища за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания. На местата на
бившите нерегламентирани сметища, е необходимо да бъдат поставени табели,
предупреждаващи лицата изхвърлящи отпадъци за съответните санкции, съгласно ЗУО и
местната наредба.
Добре организираната система за сметосъбиране и сметоизвозване и ефективния
контрол от страна на Общинска администрация водят до значително намаляване на броя на
инцидентните локални замърсявания с отпадъци. Общината ежегодно почиства замърсени
зони с нерегламентирано изхвърлени отпадъци.
На кметовете на населени места и кметските наместници са възложени функции по
наблюдение и контрол за предотвратяване възникването на такива замърсявания.
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Необходимо е въвеждане на превантивни мерки, постоянен мониторинг и ефективни санкции,
за да се ограничи нерегламентираното изхвърляне на отпадъци.
ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ АНАЛИЗА НА ЗАМЪРСЕНИ В
МИНАЛОТО ПЛОЩАДКИ
 Община Лозница все още не е закрила и рекултивирала старото общинско депо
за ТБО и това е приоритетен проект за периода 2021-2027 г.;
 Ликвидирани са всички нерегламентирани локални сметища и стари
площадки за обезвреждане на отпадъци и се предприемат мерки за тяхното
възстановяване;
 Съществува проблем с въвеждането на ефективен контрол за предотвратяване
на повторното използване от населението на вече закритите локални замърсявания,
както и възникването на нови;
 Необходимо е осигуряване на финансиране и осъществяване на
следексплоатационните грижи и мониторинг на рекултивираните депа и ликвидирани
локални замърсявания, съгласно нормативните изисквания.
3.5. Анализ на организационните схеми за управление на отпадъците, планиране,
финансиране и определяне на цени и такси за услугите
С Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Лозница, се уреждат отношенията, свързани с формирането
на местните такси и цени на предлаганите от общината услуги, реда и срока на тяхното
събиране, в това число местните такси и цени на услуги, касаещи управлението на
отпадъците. Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в
депа или други съоръжения за битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на
териториите за обществено ползване в населените места.
Таксата се заплаща от: собственика на имота, ползвателя - при учредено вещно право
на ползване, концесионера - при предоставяне на особено право на ползване – концесия, а при
наличие на имот – държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на
което имотът е предоставен за управление. Собственикът на новопридобити имоти дължи
такса от началото на месеца, следващ месеца на придобиване на имота освен ако таксата не е
платена от предишния собственик. Когато ползването е започнало преди окончателното
завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който
е започнало ползването. За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за
месеца, през който е преустановено ползването.
Таксата се определя в годишен размер с отделно решение на общинския съвет въз
основа на одобрена план-сметка (подлежаща на проверка от Сметната палата) за всяка
дейност, включваща необходимите разходи за: 1/ осигуряване на съдове за събиране и
съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други; 2/ събиране на битовите
отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации или съоръжения за
обезвреждането им; 3/ проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения
за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително
отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците; 4/ почистване на
уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване.
Съгласно чл. 66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси таксата за „Битови
отпадъци” се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общински
съвет въз основа на одобрена план – сметка за всяка дейност, включваща необходимите
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разходи за: осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и
други; събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до
депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за
управление на отпадъците и почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване. Размерът на
такса битови отпадъци се определя за всяка услуга поотделно.
Таксата за битови отпадъци в Община Лозница се определя в годишен размер за всяко
населено място с решение на Общинския съвет въз основа на одобрена план сметка. Размерът
на таксата се определя в левове, пропорционално върху данъчната оценка на имота.
Юридическите лица изчисляват дължимата такса пропорционално върху по-високата между
данъчната оценка и отчетната стойност на нежилищните имоти и се внася в приход на
общинския бюджет.
Таксата може да се заплаща на две равни вноски в сроковете до 30 юни и до 31
октомври на годината, за която се дължи, ако не е определен друг срок в ЗМДТ. За
предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.
При вземането на решение за определяне размера на такса „Битови отпадъци”
ръководството на Общинска администрация Лозница и Общинския съвет се съобразяват с
доходите на местното население, средната годишна работна заплата и социалната поносимост
на предлаганата услуга. Отчитайки конкретните условия на Община Лозница, постъпващите
средства при правилно и целенасочено управление на отпадъците могат да осигурят една
нормална организация за задоволяване нуждите на населението от качествени комуналнобитови услуги.
Прилагането на принципа „замърсителят плаща” изисква възстановяване на всички
разходи за извършваните в момента дейности, както и за бъдещото въвеждане на нови
съоръжения и услуги като включва: събиране, транспорт и депониране на отпадъците. Цената
за депониране на отпадъци трябва да възстановява разходите за изграждане на депото и да
покрива разходите за експлоатация, мониторинг, закриване и следексплоатационни грижи за
площадката на депото за период не по-кратък от 30 години, съгласно изискванията на Наредба
№ 6 Обн. ДВ. бр.80 от 13 Септември 2013 г. (изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017 г.) за
условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
Възприетият подход за финансиране на дейностите по управление на отпадъците се
основава на принципа „замърсителят плаща”, който се въвежда с такса „Битови отпадъци” за
населението, на основание чл. 62 и чл. 63 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).
Общинският съвет определя размера на такса „Битови отпадъци” за дейностите, предвидени
със ЗМДТ. Общинският съвет приема наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги, в т.ч. и таксата „Битови отпадъци”.
Съгласно Закона за местните данъци и такси в такса „Битови отпадъци” следва да се
предвидят разходи за: закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци; почистване на уличните
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване.
Практиката показва, че начинът по който се изчислява такса „Битови отпадъци” далеч
не стимулира населението да участва в системите за разделно събиране на рециклируемите
отпадъци, както и не води до пълно финансово покритие на нуждите и разходите за
управление на битовите отпадъци. Това обуславя значителния финансов ресурс, който е
непосилен за общинския бюджет, не се осигурява от такса „Битови отпадъци” и за
изпълнението на част от дейностите по управление на отпадъците Общината търси
алтернативни решения за финансиране от други финансови организации – ПУДООС,
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Оперативните програми, програмата за развитие на селските райони и др. външни донорски
програми.
По силата на националното законодателство, Общинската администрация е изцяло
отговорна за организиране на дейностите по управление на битови отпадъци и поддържане
чистотата на населените места. Финансирането на услугите и дейностите се осигурява със
средствата, предвидени в общинския бюджет, осигурени чрез такса „битови отпадъци”,
заплащани от домакинствата и промишлеността. Размерът на таксата се приема от Общинския
съвет ежегодно.
В изпълнение на изискванията на националното законодателство в областта на
управление на отпадъците Община Лозница следва да извозва и предава за депониране ТБО
от дейността сметосъбиране на Регионално депо за ТБО в гр. Разград.
Програмата за управление на отпадъците се реализира чрез средства от общинския
бюджет и европейски оперативни програми за финансиране. Средствата от общинския
бюджет се събират ежегодно от такса битови отпадъци и се разходва, съгласно приета План сметка за приходите и разходите за извършване на услугите по събирането, извозването и
обезвреждането в депа за битовите отпадъци, както и поддържането на чистотата на
териториите за обществено ползване в населените места на територията на Община Лозница.
С Решение от края на 2019 г. Общински съвет – Лозница определя размера на таксата
за битови отпадъци за населените места, включени в територията на общината, както следва:
1. За недвижими имоти на физически лица:
За всички населени места, включени в обхвата на община Лозница върху данъчната им
оценка - 7,19 на хиляда, в това число:
- сметосъбиране и сметоизвозване - 3,78 на хиляда;
- поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване - 0,37 на хиляда;
- проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане на битови отпадъци - 3,04 на хиляда.
2. За недвижими имоти и земя на юридически лица - върху по-високата между
отчетната стойност на ДМА и данъчната оценка съгласно Приложение № 2 от
Заключителните разпоредби към Закона за допълнение на ЗМДТ - 9,24 на хиляда, в това
число:
- сметосъбиране и сметоизвозване - 4,93 на хиляда;
- поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване - 0,36 на хиляда;
- проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане на битови отпадъци — 3,95 на хиляда.
3.
За недвижими имоти на физически лица, намиращи се извън районите, в които
е организирано сметосъбиране и извозване на битовите опадъци — върху отчетната им
стойност - 3,41 на хиляда, в това число:
- поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване - 0,37 на хиляда;
- проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане на битови отпадъци - 3,04 на хиляда.
4. За недвижими имоти на юридически лица, намиращи се извън районите, в които
е организирано сметосъбиране и извозване на битовите опадъци - върху по- високата
между отчетната стойност на ДМА и данъчната оценка съгласно Приложение № 2 от
Заключителните разпоредби към Закона за допълнение на ЗМДТ - 4,31 на хиляда, в това
число:
поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване - 0,36 на хиляда
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане на битови отпадъци - 3,95 на хиляда.
105

Програма за управление на отпадъците на община Лозница 2021-2027 г.
Таблица 38: Приходи от такса „Битови отпадъци“ и разходи за управление на отпадъците
на територията на община Лозница 2018-2020 г.
Години
2018
2019
2020

Разходи за
управление на
отпадъци
236 961
145 215
266 756
369 529
270 430
464 580
Източник: Община Лозница

Приходи от Такса
„Битови отпадъци“

През последните години Приходите от такса „Битови отпадъци” (ТБО) не покриват
изцяло разходите за управление на битовите отпадъци в община Лозница, като се налага
дофинансиране от други източници. Приходите напълно покриват разходите и е генериран
излишък за други дейности единствено през 2018 г.
През 2019 и 2020 г. количеството генерирани отпадъци в общината се увеличава и с
това нарастват разходите за управлението им. През 2019 г. приходите от такса БО са 266 756
лева, а разходите 369 529 лева или с 39% повече. През 2020 г. приходите от таксата са 270 430
лева, а разходите възлизат на 464 580 лева или със 72% повече. Това поставя на сериозни
изпитания Общинската администрация, която е принудена да търси дофинансиране на
дейностите по управление на отпадъците.
СПРАВКА
за
начина на изчисляване на такса битови отпадъци в Община Лозница за 2020 година
За обезпечаване на финансирането на дейностите по сметосъбиране, извозването и
обезвреждането в депа на битовите отпадъци през 2020 година са необходими 413 701 лева.
Тези средства се събират от собствениците на недвижимите имоти под формата на такса за
битови отпадъци.
За 2020 година очакваните приходи от такса битови отпадъци са както следва:
1. От недвижими имоти на физически лица - при данъчна оценка 24 392,763 хил. лева
24 392,763 х 7,19 %о = 175 384 лева
2. От недвижими имоти на юридически лица - при данъчна оценка или отчетна стойност
25 791,881 хил. лева
25 791,881 х 9,24 %о = 238 317 лева
ОБЩО: 413 701 лева
П Л А Н
С М Е Т К А
За необходимите средства по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битовите
отпадъци в депа и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване на
Община Лозница за 2020 година.
1. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им. до регионално депо
- с автомобил Сметосъбирач: 172 956 лв.
в.т.ч:
- разходи за заплати и осигуровки на персонала – 48312 лв.
- разходи за материали, рез.части – 17000 лв.
- разходи за горива – 56 000 лв.
- разходи за външни услуги/ремонт, технически преглед, такси, застраховки и др.– 22497 лв.
- разходи за амортизация – 29147 лв.
2. Обезвреждане на битовите отпадъци в регионално депо и отчисления по чл.60,ал.2 т.1
и чл.64 ал.1 от ЗУО. – 176 032 лв.
3. Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други
територии от населените места, предназначени за обществено ползване в.т.ч.: 18 310 лв.
- разходи за заплати и осигуровки на персонала – 13 410 лв.
- разходи за материали, рез.части и гуми – 1 400 лв.
- разходи за горива – 2 000 лв.
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разходи за ремонти,застраховки и др.услуги – 1 500 лв.
4. Ремонт и закупуване на контейнери:
46 403 лв.
- за закупуване на контейнери
55 х 600 – 33 000 лв.
- за ремонт на контейнери
– 13 403 лв.
ОБЩО: 413 701 лв.
-

С Решение № 365 от Протокол № 55 от 21.12.2018 г. Общински съвет - Лозница е
утвърдил размера на таксата за битови отпадъци, с която са обложени гражданите и
юридическите лица в общината през 2019 година. От планираните 342 877 лв. към края на
2019 г. са събрани общо 266 756 лв.
За календарната 2020 г. планираните разходи за извършване на дейностите по чистота са в
размер на 413 701 лв., които са подробно описани в план-сметката. Към края на годината са
събрани общо 270 430 лв.
Анализът показва, че определянето на таксата за битови отпадъци за имоти на територията
на Община Лозница за 2020 г. е извършено по начина, по който е направено и през 2019 г., а
именно на база данъчната оценка или отчетна стойност на недвижините имоти, т.е. няма
промяна в методиката. Въпреки това събираемостта на приходите от такса „Битови отпадъци“
намалява от 78% през 2019 г. на 65% през 2020 г. Общинската администрация трябва да се
фокусира върху повишаване събираемостта на приходите от таксата и по-доброто управление
на различните потоци отпадъци, за да минимизира образуваните количества и оптимизира
разходите.
В Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, на общините са вменени
допълнителни отговорности, с които се увеличават разходите по дейностите, включени в
годишната плансметка, а именно: - месечни отчисления за закриване и следексплоатационни
грижи на регионалното депо /чл. 60 от ЗУО/, като размерът на тези отчисления е в левове за
тон депониран отпадък и е определен по реда на Наредба № 7 от 19.12.2013 за реда и начина
за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци – за 2021 г. размерът е 3,86 лв. / три лв. и 86 ст./; - отчисления за
изграждане на нови съоръжения за третиране на битови отпадъци /чл.64 от ЗУО/, като
размерът на тези отчисления е в левове за тон депониран отпадък и е определен с Наредба №
7 от 19.12.2013 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци – 82,00 лв. / осемдесет и два лв. / за
2021 г.
С последните изменения на Закона за местните данъци и такси, в сила от
17.02.2021 г., Чл. 67. регламентира:
(1) Размерът на таксата за битови отпадъци за всяко задължено лице се определя за
календарна година при спазване на принципа за понасяне на разходите от причинителя или
притежателя на отпадъците.
(2) Размерът на таксата за битови отпадъци за всяко задължено лице е сумата от
размера на таксата за всяка услуга по чл. 62, която се определя, като разходите за сметка на
таксата за битови отпадъци за текущата година от план-сметката, формирани по реда на чл.
66, ал. 13 за всяка услуга по чл. 62, се разпределят, като се приложи съответният начин за
изчисление в зависимост от приетите от общинския съвет основи за услугите по чл. 62.
(3) Размерът на таксата за единица основа се определя в левове за всяка календарна
година и се приема с решението на общинския съвет по чл. 66, ал. 3, т. 2 за одобряване на
план-сметката.
(4) Количеството битови отпадъци е водеща основа за определяне на размера на
таксата за битови отпадъци.
(5) Общинският съвет може да приеме основа или основи, различни от посочената в ал.
4, при условие че съществуват обективни обстоятелства, възпрепятстващи прилагането и.
(6) Общинският съвет приема основите за изчисляване размера на таксата за всяка от
услугите по чл. 62 с наредбата по чл. 9. (Наредба за определянето и администрирането на
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местните такси и цени на услуги). Решението за приемане или изменение на наредбата по чл.
9 съдържа и мотивите, придружени с анализ, за избор на определената основа, а в случаите по
ал. 5 - и мотиви за неприлагане на основата по ал. 4, както и вида и източника на информация
за изчисляване размера на таксата за битови отпадъци.
(7) Преди внасяне за разглеждане на заседание на общинския съвет проектът на
наредба по чл. 9 се публикува за обществено обсъждане по реда на чл. 26 от Закона за
нормативните актове. Заедно с проекта на наредба по чл. 9 на интернет страницата на
съответната община се публикува и решението по ал. 6.
(8) Основите за определяне на размера на таксата за битови отпадъци, които
общинският съвет може да приеме, са:
1. за услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации
за тяхното третиране:
а) индивидуално определено количество битови отпадъци за имота, включително чрез торби с
определена вместимост и товароносимост;
б) количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на
необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честотата за тяхното
транспортиране;
в) брой ползватели на услугата в имота;
2. за услугата по третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации:
а) индивидуално определено количество битови отпадъци за имота, включително чрез торби с
определена вместимост и товароносимост;
б) количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на
необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честотата за тяхното
транспортиране;
в) брой ползватели на услугата в имота;
3. за услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в
населените места и селищните образувания в общината:
а) брой ползватели на услугата в имота;
б) разгъната застроена и/или незастроена площ на недвижимия имот.
(9) Общинският съвет може да приеме различни основи за отделните населени места, за
отделните зони в тях, за селищните образувания, за различните категории задължени лица и за
отделните услуги по чл. 62, като бъдат посочени изрично мотивите за различните основи.
(10) При приемане на основа индивидуално определено количество битови отпадъци за имота
чрез торби с определена вместимост и товароносимост същите се закупуват от задължените
лица по ред, определен в наредбата по чл. 9. С наредбата по чл. 9 общинският съвет може да
определи минимален брой торби, които да бъдат закупени от задължено лице за календарна
година, съобразен с извършения анализ за минималното количество битов отпадък,
генерирано от един ползвател на услугата в дадено населено място, селищно образувание или
зона. Когато закупените за годината торби надхвърлят действително изразходваните през
годината, останалите торби се използват през следващата година, като се приспаднат от
определения за нея минимален брой и се заплаща само разликата.
(11) При приемане на основа:
1. "брой ползватели на услугата в имота" или "разгъната застроена и/или незастроена площ на
недвижимия имот" общинският съвет при определяне на размера на таксата за битови
отпадъци може да приема допълнително диференциране съобразно населените места в
общината и отделните зони в тях, вида на имота, неговото предназначение и вида на
извършваната в имота икономическа дейност;
2. "индивидуално определено количество битови отпадъци за имота, включително чрез торби
с определена вместимост и товароносимост" или "количество битови отпадъци за имота,
определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите
отпадъци и честотата за тяхното транспортиране" общинският съвет при определяне размера

108

Програма за управление на отпадъците на община Лозница 2021-2027 г.
на таксата за битови отпадъци може да приема допълнително диференциране съобразно вида
на битовия отпадък.
Новите нормативни разпоредби ще наложат нов подход при формирането и
определянето на размера на таксата за битови отпадъци, отразени в общинската наредба за
администрирането на цени на такси и услуги. Очаква се този подход да повиши размера и
събираемостта на приходите от такса „Битови отпадъци“ и да ангажира повече населението с
проблемите по разделно събиране и управление на отпадъците .
Други потенциални източници на приходи за управление на отпадъците
Държавен бюджет
Целевото финансиране на общински проекти от страна на държавния бюджет не е
пряко обвързано с целите и приоритетите в областта на управление на отпадъците.
Необходимо е подобряване на координацията между институциите при определянето на
проектите, в т.ч. разработване на ясни критерии за финансиране и процедури за контрол.
Външно финансиране - Оперативни програми
Външното финансиране се извършва чрез кандидатстване с проекти пред ОП „Околна
среда”, ПУДООС, Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони,
Национален доверителен екофонд, План за възстановяване и устойчивост и други.
Организирането на системи за разделно събиране на отпадъците, оползотворяване и
обезвреждане, които са в съответствие с по-високите изисквания, установени от
законодателството, води до повишаване на разходите за управление на отпадъците и
едновременно до намаляване на количеството, което се депонира. За да бъде постигнато
съответствие с тези изисквания се предвижда проучване и приемане на механизми за
определяне на такса „битови отпадъци” в зависимост от количеството отпадъци въз основа на:
Оптимизиране на размера и разходването на такса „битови отпадъци” и заделяне на
адекватни средства за покриване на разходите за събиране и транспортиране на отпадъците;
проектиране, изграждане, експлоатация, мониторинг, закриване и след експлоатационни
грижи за депата за отпадъци; прилагане на разделно събиране на опасни отпадъци от
домакинствата и масово разпространени отпадъци. Приемане на икономически стимули и
данъчни облекчения за домакинствата и фирмите, прилагащи компостиране и разделно
събиране на отпадъците.
ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ АНАЛИЗА НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ
СХЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ







В община Лозница са изградени добри организационни схеми за управление на
смесените битови отпадъци, но липсва организация за управление на различните
потоци отпадъци – рециклируеми /от опаковки/, биоразградими, строителни и др.;
Предстои изграждане на система за разделно събиране на растителни, хранителни и
други биоотпадъци, които ще бъдат извозвани на компостираща инсталация на
Регионалното депо в Разград и въвеждане на фамилно компостиране;
Необходимо е разработване и внедряване на информационна система за докладване на
информацията за управление на битовите отпадъци в общината;
Анализът на данните показва, че разходите за управление на отпадъците в община
Лозница средногодишно са с над 55% повече от приходите от такса „Битови
отпадъци”. Това налага Общината ежегодно да дофинансира дейностите с отпадъците;
Необходимо е разработване на алтернативни методи за определяне на такса „Битови
отпадъци” на база изхвърляно количество отпадъци и стимули за гражданите, които
участват активно в системите за разделно събиране;
Публикуване на интернет страницата на общината на детайлните план-сметки за
разходите, на основата, на които се определя такса „Битови отпадъци”, по елементи на
разходите и видове дейности и услуги.
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3.6. Анализ на информирането на обществеността по въпросите на управление на
отпадъците
Участието на обществеността в цялостния процес на промени в сектора за управление
на отпадъците има много голямо значение. Населението е основен участник в процеса на
управление на отпадъците, защото то е постоянен техен генератор и поради това трябва да
бъде информирано за въздействието върху околната среда, причинено от обезвреждането на
отпадъци, както и за възможностите и отговорностите относно предотвратяването и
оползотворяването на отпадъците.
Информирането на населението цели повишаване на културата на населението и поконкретно намаляване на количеството на отпадъците и тяхното екологосъобразно събиране и
обезвреждане. Необходима е по-широка гласност както за възникнали проблеми пред
общината, така и за търсене на решението им и привличане на общественост в изпълнение на
предприетите мерки.
Достъпът до информация, повишаването на съзнанието и еко-културата на обществото,
участието му при вземане на решения и привличането му като партньор в процеса на
управление на отпадъците е ключов момент, предопределящ до голяма степен успешната
реализация на настоящата програма.
Действията на Общинската администрация в областта на опазването на околната среда
и управлението на отпадъците достигат до гражданите на Община Лозница чрез сесиите на
Общинския съвет, областни медии, електронната страница на Община Лозница, провеждат се
информационни кампании и публични събития.
Общината поддържа редовна връзка със заинтересованите лица към дейностите за
управление на отпадъците на нейна територия, като:
 Населението и производствените предприятия, генератори на отпадъци;
 Доставчиците на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, подготовка за
рециклиране и обезвреждане на отпадъците;
Общината участва активно и с позиция в заседанията на Регионалното сдружение за
управление на отпадъците на регион Разград. Провежда се периодична комуникация за
компетентните органи по дейността – МОСВ, РИОСВ и др.
Информирането на населението за дейностите по управление на отпадъците цели
повишаване на екологичната култура за намаляване на количеството образувани отпадъци и
тяхното екологосъобразно събиране и обезвреждане. Необходима е по-широка гласност както
за възникнали проблеми пред Общината, така и за търсене на решението им и привличане на
обществеността в изпълнение на предприетите мерки.
Общината полага усилия за работа с гражданите и бизнеса по въпросите, свързани с
образуване и управление на отпадъците. Информирането на обществеността и бизнеса за
необходимостта и ползите от намаляване на количеството генерирани отпадъци и
оползотворяване на отпадъците има ключово значение за успеха и добрите резултати на
системите за управление на отпадъците съобразно йерархията за тяхното управление.
Разяснителни и образователни дейности и привличане на обществеността
Като най-широко рекламирана и с най-голям брой участници (деца и възрастни), през
последните години е националната инициатива „Да изчистим България”. В дните на
кампанията редица институции, организации, училища, детски градини и граждани се
включват в почистване на районите, около които живеят или работят. Други се грижат за
чистотата на паркове и градинки. Организира се и ежегодно пролетно почистване на
замърсени терени – общински пътища, крайпътни обекти и др.
По повод „Деня на Земята 22 Април“ се организира едноседмична кампания „За чисти
и приветливи селища“, като се приканват всички граждани, фирми, учреждения и учебни
заведения от общината да се включат в почистването на районите около жилищните и
административни сгради, търговски обекти и прилежащите им тротоари, паркове и зелени
площи.
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Община Лозница участва активно и във финансираната от ПУДООС Национална
кампания „За чиста околна среда”.
Проведените кампании дават своя резултат сред целевите групи, които се включват в
тях, като включените в тях информационни и разяснителни дейности спомагат за
възприемането на йерархията за управление на отпадъците:
 Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци;
 Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци;
 Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и
транспортиране на отпадъци;
 Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци.
Необходимо е обаче, информационно - разяснителната политика на Общината в
областта на управление на отпадъците да обхваща всички основни потоци отпадъци и да се
реализира системно, чрез подходящи методи и средства, съобразно целевите групи.
Начини за предоставяне на информация, относно общинските услуги в областта
на управление на отпадъците
В изпълнение на своите задължения Общината осигурява на населението достатъчно
информация за услугите за отпадъци, които предоставя и за съответните задължения на
гражданите и фирмите. На сайта на Общината се публикуват:
 стратегии, програми, общинската наредба за управление на дейностите по отпадъците
и други местни документи, свързани с управлението на отпадъците;
 услугите по събиране и извозване на отпадъците, вкл. граници на обслужвани райони;
 график и места за разделно събиране на МРО /масово разпространени отпадъци/;
 списък на местата, в които гражданите могат да предават излезли от употреба гуми;
 постъпили уведомления за инвестиционни предложения, решения на директора на
РИОСВ за преценки необходимостта от извършване на ОВОС и други.
ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ АНАЛИЗА НА ИНФОРМИРАНЕТО НА
ОБЩЕСТВЕНОСТТА
 От направените проучвания се установи, че Общината ежегодно прилага различни
мерки във връзка с провеждането на разяснителни кампании сред населението относно
дейностите по управление на отпадъците.
 В Общината са налични стратегически документи, в които да са указани и/или
включени мерки за водене на информационно-разяснителна политика.
 Община Лозница провежда ежегодни доброволчески акции за почистване на околната
среда от отпадъци. Общината участва всяка година в кампанията „За чиста околна
среда” за малки екологични проекти, финансирани от ПУДООС.
 За информиране на обществеността се провеждат регулярни информационни кампании,
организирани и финансирани от организациите по оползотворяване, които работят на
територията на общината.
 За подобряване на резултатите при управление на отпадъците са необходими мерки за
повишаване на информираността и мотивацията на различните социални групи
граждани и на бизнеса.
 Препоръчва се отделяне на бюджет за провеждане на общинската информационнаразяснителна политика за опазване на околната среда, в частност управлението на
отпадъците. Възможните действия включват:
 Системно информиране на общественоста чрез местните медии за всички
предстоящи действия, програми и проекти, касаещи управлението на отпадъците.
 Издаване и разпространение на информационни материали за популяризиране на
предприетите действия.
 Обучение на ученици, служители и членове на НПО.
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Организиране на посещения на обекти, съоръжения и инсталации, свързани с
третирането на отпадъците от ученици и членове на младежки клубове.
Подготовка и разпространение на материали, насърчаващи минимизирането,
рециклирането и оползотворяването на отпадъците и повторната употреба на
опаковките.
Организиране на акции за пролетно и есенно почистване и озеленяване на районите
в и около училищата и детските градини.
Провеждане на обществено обсъждане на програмата за управление на отпадъците.
Създаване на обстановка на партньорство между бизнеса, обществеността и
общинската администрация за по-ефективно решаване на проблемите.
Подобряване на работата между общинската администрация и неправителствените
организации в областта на управление на отпадъците.

3.7. Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с
отпадъци
Основните национални документи, регламентиращи събирането на информация за
отпадъците са ЗУО и Наредба №1 от 4 юни 2014 г. (изм. и доп. ДВ. бр.30 от 31 Март 2020 г.)
за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и
реда за водене на публични регистри. Наредбата определя изискванията за предоставяне на
информация на НСИ и ИАОС относно отпадъците и съоръженията и инсталациите за
отпадъци, вкл. информация от общините.
Общините като задължени лица по Наредбата следва да предоставят информация чрез
документите, определени в нея, както и в наредбите по чл. 43, ал.3, 4, 5 и 6 от ЗУО. Общините
също така имат задължения за събиране на информация от организациите, извършващи
дейности с отпадъци.
За всички извършвани дейности по управление на отпадъците в община Лозница се
води редовна регистрация и контрол. Общинската администрация получава достоверна
информация относно постъпващите за депониране на регионалното депо битови отпадъци
чрез претеглянето им с електронна везна, както и подробна информация от оператора на
сепариращата инсталация за количествата на приетите и сепарирани отпадъци по кодове.
Наблюдава се компетентност и оперативност при осигуряване на информацията за дейността.
По отношение на създадената в общината организация за събиране, обработване и
предоставяне на информация за дейностите с отпадъци, информационното обезпечаване
покрива основните направления на дейностите по управление на отпадъците, които могат да
се групират по следния начин:
• Предварително планиране;
• Последващо планиране;
• Договори и управление на договорите;
• Събиране и транспортиране на отпадъци;
• Поддържане на чистотата на територията на общината;
• Третиране и обезвреждане на отпадъци;
• Разделно събиране на масово разпространени отпадъци;
• Контрол по изпълнение на дейности;
• Проучване, проектиране и изграждане на нови съоръжения;
• Рекултивация на депа.
В Общинска администрация – Лозница информационното обезпечаване на
управлението на отпадъците се извършва чрез изготвяне и представяне на годишни отчетни
доклади по Програмата за опазване на околната среда и Програмата за управление на
отпадъците, както и изготвяне на задължителните отчети по Закона за статистиката.
Основни функции за Общината са:
 Събиране, систематизиране и анализ на информация, свързана с дейности по
отпадъци;
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Обработка и обобщаване на данните, свързани с изпълнението на договорите с
фирми, извършващи дейности с отпадъци;
 Събиране и отчитане на данни от контролната и санкционната дейност;
 Изготвяне на информационни справки, доклади, становища и др., свързани с
финансовото изпълнение на проектите в областта на управлението на отпадъците.
В общината няма единна информационна система за управление на отпадъците, но
ежегодно се събира и анализира информацията по управлението на отпадъците, с която се
обхваща и стандартизира целия процес по управление на отпадъците и на база на първичната
информация се осигурява контрол и отчетност на всички етапи от процесите, служи за
изготвяне на качествени анализи въз основа на достоверна информация, за планиране и
вземане на управленски решения.
Отговорните служители, които изпълняват функции, свързани с управление на
отпадъците поддържат самостоятелно различни информационни бази данни. Наличната
информация позволява да се прави сравнителен анализ на данните в различни разбивки.
Обменът на информацията се осъществява на базата на документооборот, на хартиен носител
или по електронен път. В общината няма разработена система за набиране на качествена
информация за управление на отпадъците чрез мониторинг на процесите - например с
ежегодни проучвания на мненията.
В общината има създадена добра организация за съхраняване, обмен и достъп до
основни групи документи, като например:
• Програмни и планови документи - Програма за опазване на околната среда, Програма
за управление на отпадъците, оперативни планове, план-сметки и др.;
• Документи във връзка с определяне цена на услугата и заплащане на ТБО;
• Заповеди на кмета на общината;
• Решения на общинския съвет;
• Отчети, съгласно разпоредбите на ЗУО и ЗООС, годишен отчет на общината за
управление на отпадъците във връзка с докладване на целите, съгласно Наредба № 1 от
4 юни 2014 г. Протоколи - констативни протоколи за контрол на дейностите по
управление на отпадъците, протоколи от проверки, за почистване на речни корита, др.;
• Регистри - на обекти, договори, фирми оператори, лица с разрешителни и т.н.;
• Регистри за изпълнение на контролната дейност и др.;
• Заявки- за възлагане и извършване на дейности;
• Кантарни бележки за количествата, постъпили отпадъци по съоръжения за третиране;
• Справки - за постъпили, преработени и предадени количества отпадъци, за изплатени
средства.
ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ АНАЛИЗА НА ИНФОРМАЦИОННОТО
ОБЕЗПЕЧАВАНЕ
•
•

•
•

На национално ниво много на брой институции събират информация, касаеща
управлението на отпадъците, като все още няма изградена единна интегрирана
информационна система;
Наредбата по чл. 48, ал 1 от ЗУО относно реда и образците, по които се предоставя
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри
определя Общините като задължени лица, които следва да предоставят информация,
свързана с управление на отпадъците. Общината изготвя годишен отчет по изпълнението
на Общинската програма по управление на дейностите по отпадъците през първото
тримесечие на следващата година, като екземпляр от отчета се изпраща в РИОСВ Русе;
Информацията, събрана от една институция, не винаги е достъпна за ползване от звена от
друга институция, което възпрепятства ефективното управление на отпадъците и
осъществяването на контрол на протичащите процеси;
Част от събираната информация, която е публична по своя характер, не е налична онлайн
или в друг подходящ за аналитични цели вид;
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•

Необходимо е да се увеличи обемът на информацията, която се събира, например в
общината да бъде събирана информация за обектите, които генерират големи количества
хранителни биоотпадъци, както и за зелените площи в населените места, от които се
генерират растителни отпадъци и т.н.

IV. ПРОГНОЗИ
Нормата на натрупване на отпадъците, представена като количеството на образуваните
битови отпадъци за година на човек от населението е сред най-важните показатели за
управление на отпадъците.
По данни на НСИ образуваните битови отпадъци на човек от населението в България
намаляват значително до 407 кг/човек/година за 2018 г., което е под средните нива за ЕС от
492 кг/човек за същата година. Със своите 766 кг на глава от населението Дания се нарежда на
първо място сред страните членки. Други страни, генерирали над 600 кг боклук, са Малта (640
кг), Кипър (637 кг за 2017 г.), Германия (615 кг) и Люксембург (610 кг).
На обратния полюс с най-малко генерирани отпадъци е Румъния - 272 кг на глава от
населението. Близо до нея се нареждат Полша (329 кг), Чехия (351 кг) и Унгария (381 кг).
Ако не бъдат предприети целенасочени мерки за предотвратяване на образуването и
оползотворяване на битовите отпадъци, може да се очаква, че количеството им ще нараства в
резултат на икономически растеж, повишаване на доходите и потреблението в домакинствата.
В резултат на разработването Национален план и общински Програми за управление на
отпадъците и прилагане на мерките, предвидени в тях, може да бъде прогнозирано
стабилизиране на количеството образувани битови отпадъци, като България продължи да е с
един от най-благоприятните показатели „образувани битови отпадъци на жител/година”.
Тенденциите в този показател са точен измерител за предотвратяването на
образуването на отпадъци като най-високо ниво в йерархията на управление на отпадъците.
Много по-неблагоприятен е показателят депонирани битови отпадъци на жител за България
спрямо средното ниво на показателя за ЕС. В България количеството на депонирани отпадъци
намалява с по-бързи темпове от средното за ЕС.
Населението на община Лозница намалява с 414 души или около 5% през периода
2015-2019 г. Естественият прираст през последните 5 години е отрицателен, а механичния е
отрицателен до 2018 г., а през 2019 г. вече е положителен. Бъдещите тенденции за броя на
населението в общината ще зависят силно от механичното движение на населението и
задълбочаващата се демографска криза в резултат на влошената възрастова структура.
Таблица 39: Норма на натрупване на отпадъците (кг./жител/год.)
Групи населени
места
Норма на натрупване

над 150
хил.

50-150 хил.

25-50 хил.

3-25 хил.

410.3
349.6
334.9
295.5
Източник: МОСВ, НПУО 2014-2020 г.

под 3 хил.
241.7

Община Лозница има изготвен морфологичен анализ на битовите си отпадъци, който е
извършен в периода март-октомври 2019 г.
В методиката за определяне на морфологичния състав на БО за норма на натрупване се
извеждат 5 групи населени места като за община Лозница референтните стойности са 295,5
кг/чов./година, а реалната норма на натрупване на отпадъци в общината за периода март
2019 г. – октомври 2019 г. е 262,91 кг/човек/година.
На базата на проведените анализи и с помощта на наличните методики на МОСВ и
примерни норми за натрупване на битови отпадъци е направена прогноза за количеството на
отпадъците до 2027 г.
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Таблица 40: Прогноза за количеството на отпадъците в община Лозница 2019-2027 г.
Прогноза за количеството на
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
отпадъците
Общо количество отпадъци
Прогнозен темп на изменение на
%
-0,99
-0,99
-1,01
-1,05
-1,09
-2,03
-2,07
-3,02
нормата на натрупване на отпадъците
Прогнозна норма на натрупване на
кг/чов/год 262,91 262,36 261,83 261,26 260,61 259,86 256,81 253,71 248,23
отпадъци
Прогнозен брой на населението
брой
8307
8242
8177
8112
8047
7982
7913
7844
7775
Прогнозно количество на отпадъците тонове/год 2184,00 2162,38 2140,97 2119,35 2097,09 2074,24 2032,13 1990,06 1929,96
общо
в т.ч.:
Хранителни

тонове/год

194,27

192,35

190,45

188,52

186,54

184,51

180,77

177,02

171,68

Хартия и картон

тонове/год

250,28

247,80

245,35

242,87

240,32

237,70

232,87

228,05

221,17

Пластмаса

тонове/год

365,89

362,27

358,68

355,06

351,33

347,50

340,45

333,40

323,33

Текстил

тонове/год

131,58

130,28

128,99

127,69

126,35

124,97

122,43

119,90

116,28

Гума

тонове/год

27,09

26,82

26,55

26,29

26,01

25,73

25,20

24,68

23,94

Кожа

тонове/год

26,21

25,95

25,70

25,44

25,17

24,89

24,39

23,88

23,16

Градински

тонове/год

394,00

390,10

386,23

382,33

378,32

374,19

366,60

359,01

348,17

Дървесни

тонове/год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Стъкло

тонове/год

135,42

134,08

132,76

131,42

130,04

128,62

126,01

123,40

119,67

Метали

тонове/год

142,10

140,69

139,30

137,89

136,44

134,96

132,22

129,48

125,57

Инертни (над 4 см.)

тонове/год

48,05

47,57

47,10

46,63

46,14

45,63

44,71

43,78

42,46

Ситна фракция (до 4 см.)

тонове/год

341,74

338,36

335,01

331,62

328,14

324,57

317,98

311,39

301,99

Опасни

тонове/год

40,45

40,05

39,65

39,25

38,84

38,42

37,64

36,86

35,74

Други
Количества разделно събрани
отпадъци от системи за разделно
събиране (полезна фракция)
Прогнозен темп на изменение на
нормата на натрупване - Хартия
Прогнозен темп на изменение на
нормата на натрупване - Пластмаса
Прогнозен темп на изменение на
нормата на натрупване – Метал
Прогнозен темп на изменение на
нормата на натрупване - Градински

тонове/год

86,92

86,06

85,21

84,34

83,46

82,55

80,87

79,20

76,81

%

1

1

2

2

3

3

5

5

%

1

1

2

2

3

3

5

5

%

1

1

2

2

3

3

5

5

%

5

5

5

50

25

10

10

10

0,46

0,47

0,48

0,49

0,50

0,52

0,54

0,58

0,61

0,39

0,39

0,40

0,41

0,42

0,44

0,46

0,49

0,51

7,80

7,94

8,08

8,31

8,54

8,87

9,22

9,76

10,34

14,69

15,54

16,45

17,41

26,33

33,18

36,81

40,85

45,34

3,82

3,86

3,90

3,97

4,05

4,18

4,30

4,52

4,74

Хартия

кг/1
жит./год
кг/1
жит./год
кг/1
жит./год
кг/1
жит./год
тонове/год

Пластмаса

тонове/год

3,22

3,25

3,28

3,35

3,42

3,52

3,63

3,81

4,00

Метал

тонове/год

64,78

65,43

66,08

67,40

68,75

70,81

72,94

76,59

80,42

Градински

тонове/год

122,01

128,11

134,52

141,24

211,86

264,83

291,31

320,44

352,49

Норма на натрупване - Хартия
Норма на натрупване - Пластмаса
Норма на натрупване - Метал
Норма на натрупване - Градински

V. SWOT АНАЛИЗ
SWOT анализът е метод за стратегически анализ при подготовка на документи на
публичната политика. Методът цели да установи:
 Кои са най-важните силни и слаби страни в дадена организация, политика, сектор,
т.е. характеристиките на вътрешната структура;
 Кой са най-важните възможности и най-сериозните заплахи пред развитието на
дадена организация, политика, сектор, т.е. характеристиките на външната среда;
 Какво е съотношението между силните и слабите страни, от една страна, и
възможностите и заплахите, от друга страна;
 Кой са лостовете на развитие и каква е основата на стратегиите за бъдещо развитие.
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SWOT анализът е обективно следствие от извършените ситуационни анализи на
съществуващото състояние и практики и изхожда от идеята за разделянето на обекта на
анализ – управлението на отпадъците, от средата, в която той функционира. Обектът на
анализ се разглежда откъм неговите „силни страни” и „слаби страни”. Средата, в която
функционира управлението на отпадъците в общината, се диференцира на „възможности” и
„заплахи”.
Силни страни.
Силните страни са ресурс, умение или друго преимущество, което притежава секторът.
Силната страна е отличителна компетенция, която дава сравнително предимство.
Слаби страни.
Слабите страни представляват ограниченията или недостигът на ресурси, умения и
способности, които сериозно възпрепятстват развитието на сектора.
Възможности.
Възможностите представляват най-благоприятните елементи на външната среда. Това
са благоприятни външни фактори, от които секторът се възползва или би могъл да се
възползва.
Заплахи.
Заплахите са най-неблагоприятните сегменти на външната среда. Те поставят найголеми бариери пред настоящото или бъдещото (желаното) състояние.
Матрица на SWOT анализа, представлява таблица, която се състои от четири
квадранта, в които се подреждат и визуално представят основните характеристики на
управлението на отпадъците. Попълването на четирите квадранта обобщава резултатите от
аналитичната част на стратегическия документ и изводите и препоръките, направени в края на
всеки анализ. При извършване на SWOT анализа могат да се разкрият множество силни и
слаби страни, възможности и заплахи. За предпочитане е обаче да се подберат само найважните от тях, които да попаднат в съответните квадранти на матрицата.
Силни страни
1

2

3
4

5

6

7

8
9

Слаби страни

Изградено Регионално депо за
неопасни отпадъци, отговарящо на
съвременните екологични изисквания;
Добре изградена система за
организирано сметосъбиране във
всички населени места на общината.
Осигуреност с транспортни средства и
съдове за събиране на битови отпадъци;
Въведена система за разделно събиране
на рециклируеми отпадъци от
опаковки;
Приета нормативна уредба за
управление на отпадъците на местно
ниво.
Разработен четирисезонен
морфологичен анализ на битовите
отпадъци.
Разработени програми и планове за
управление на различните потоци
отпадъци.
Ежегодни информационни кампании за
управлението на отпадъците.
Намаляване на количествата

1

2

3
4

5
6

7

8
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Увеличаване на количествата
образувани и депонирани отпадъци и
ниско ниво на рециклиране и
оползотворяване.
Липса на системи за разделно събиране
и оползотворяване на строителните и
биоразградимите отпадъци.
Нерекултивирано старо общинско депо
за ТБО;
Недостатъчна ангажираност на
жителите за спазване на изискванията
за регламентирано изхвърляне на
отпадъци.
Периодично образуване на
нерегламентирани замърсявания.
Ниска социална поносимост към
увеличаване на таксите за битови
отпадъци.
Липсва мониторингова система, която
да отчита удовлетвореността на
обществеността от услугите по
управление на отпадъците.
Неефективна система за контрол и
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депонирани отпадъци и на нормата на
натрупване на отпадъци на човек от
населението.
Възможности
1

2

3
4

5

6

7

санкциониране на нарушители.
Заплахи

Въвеждане на нови и оптимизиране на
съществуващите системи за разделно
събиране на различни потоци отпадъци.
Въвеждане на нови ефективни
технологии за рециклиране и
оползотворяване на отпадъците.
Създаване на система за мониторинг и
контрол на образуването на отпадъци.
Промяна на обществените нагласи за
намаляване образуването и ефективно
управление на отпадъците.
Засилен институционален и граждански
контрол за предотвратяване
нерегламентираното изхвърляне на
отпадъци.
Пълноценно използване на различни
финансови инструменти, фондове и
програми в областта на управлението
на отпадъците.
Механизми за включване на
обществеността при вземане на
решения, свързани с управление на
отпадъците – публични обсъждания,
информация чрез медии и интернет.

1

2

3

4

5
6

7

Увеличаване на количествата
депонирани отпадъци и нарастване
нормата на натрупване на отпадъци на
човек от населението.
Увеличаващи се раходи за дейностите
за сметосъбиране и депониране на
отпадъците.
Нарастващи законови задължения на
местната власт за изпълнение в сферата
на управление на отпадъците.
Налагане на санкции на местната власт
при неспазване изискванията на
нормативната уредба в сферата на
управление на отпадъците.
Повишаване на такса битови отпадъци
за населението.
Невъзможност на нискодоходните
групи от населението да отделят
допълнителни средства за услуги и
дейности, свързани с управлението на
отпадъците.
Изхвърляне на отпадъци от
населението на нерегламентирани
сметища.

VІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Генералната цел на Програмата за управление на отпадъците на територията на
община Лозница е:
Изграждане на ефективна и устойчива система за прилагане на йерархията за
управление на отпадъците в община Лозница за ограничаване на вредното им
въздействие върху околната среда и човешкото здраве.
Общинската програма се разработва в съответствие със структурата, целите и
предвижданията на Националния план за управление на отпадъците 2021-2028 г. (НПУО),
съобразена е с Европейската стратегия за устойчиво развитие и подхода „нулеви „отпадъци“ и
включва следните стратегически цели:
Стратегическа цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез
предотвратяване на образуването им и насърчаване на повторното им използване.
Стратегическа цел 2: Нарастване на количествата рециклирани и оползотворени
отпадъци.
Стратегическа цел 3: Ефективно управление на отпадъците, гарантиращо
намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци.
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За всяка от стратегическите цели са разработени оперативни цели, които са пряко
съотносими към съответната стратегическа цел, т.е. допринасят за нейното постигане. За
разлика от стратегическите цели, оперативните могат да бъдат краткосрочни и средносрочни.
Общинската програма поставя следните оперативни/специфични цели за управлението
на отпадъците в община Лозница за периода 2021-2027 г.:
ОЦ 1: Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци;
ОЦ 2: Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране,
транспортиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците;
ОЦ 3: Предотвратяване и намаляване на риска от замърсявания с отпадъци;
ОЦ 4: Нормативно регулиране и укрепване на административния капацитет на
Общинската администрация за управление на отпадъците;
ОЦ 5: Участие на обществеността при прилагане на йерархията на управление на
отпадъците.
За да се изпълнят оперативните цели и да се достигнат стратегическите цели на
програмата, е заложено да се изпълни определен набор от дейности, които са обособени в
подпрограми. Достигането на всяка стратегическа цел може да се осъществи, чрез
изпълнението на една или няколко подпрограми.
ЗУО изисква общинските програми за управление на отпадъците да се разработват в
съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление
на отпадъците. Като се имат предвид стратегическите цели и програмите с мерки за тяхното
достигане от Националния план за управление на отпадъците, общинската програма за
управление на отпадъците на Община Лозница, включва следните стратегически цели и
подпрограми за достигане на всяка от тези цели:
Таблица 41: Стратегически, оперативни цели и подпрограми в Програмата за управление на
отпадъците на община Лозница 2021 - 2027 г.
Стратегически цели

Оперативни цели

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

ОЦ 1: Предотвратяване и
намаляване на образуването на
отпадъци
ОЦ 5: Участие на
обществеността при прилагане
на йерархията на управление на
отпадъците.

 Подпрограма за предотвратяване
образуването на отпадъци
 Подпрограма за предотвратяване
образуването на хранителни
отпадъци

Стратегическа цел 2:
Нарастване на количествата
рециклирани и оползотворени
отпадъци

ОЦ 2: Подобряване на
организацията по разделяне,
временно съхранение, събиране,
транспортиране, рециклиране и
оползотворяване на отпадъците
ОЦ 5: Участие на
обществеността при прилагане
на йерархията на управление на
отпадъците.

 Подпрограма за достигане на целите
за подготовка за повторна употреба
и за рециклиране на битовите
отпадъци в т.ч. отпадъци от
опаковки и биоотпадъци
 Подпрограма за достигане на целите
за рециклиране и оползотворяване на
строителни отпадъци и отпадъци от
разрушаване на сгради
 Подпрограма за достигане на целите
за рециклиране и оползотворяване на
масово разпространени отпадъци
/МРО/
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Стратегически цели
Стратегическа цел 3:
Ефективно управление на
отпадъците, гарантиращо
намаляване на количествата и на
риска от депонираните битови
отпадъци

Оперативни цели
ОЦ 3: Предотвратяване и
намаляване на риска от
замърсявания с отпадъци;
ОЦ 4: Нормативно регулиране и
укрепване на административния
капацитет на Общинската
администрация за управление на
отпадъците

Подпрограма
 Подпрограма за намаляване на
количествата и на риска от
депонираните битови отпадъци
 Подпрограма за подобряване на
административния капацитет за
управление на отпадъците

В началото на всяка подпрограма, преди представянето в табличен формат на мерките/
дейностите, резултатите от тях и т.н., е направено кратко представяне на подпрограмата, в
което са изложени: какви са националните цели и посока на развитие в разглежданата област;
най-важните резултати, които общината е постигнала до момента и които ще надгражда; найважните изводи и препоръки от анализите, съотносими към подпрограмата; ключовите
резултати, които се очакват от изпълнението на подпрограмата и ще спомогнат за достигането
на съответната стратегическа цел на програмата за управление на отпадъците; наличието на
други дейности и мерки, включени в други подпрограми на общинската програма за
управление на отпадъците, които допълват и подпомагат изпълнението на оперативната цел
на подпрограмата.
Подпрограмите съдържат както инвестиционни мерки, така и неинвестиционни мерки.
Инвестиционните мерки включват основно изграждането на инфраструктура в т.ч.:
инсталации за предварително третиране на битови отпадъци с цел оползотворяване на
битовите отпадъци и предотвратяване на емисиите на парникови газове; инсталации за
компостиране/анаеробно разграждане; закупуване и инсталиране на компостери за домашно
компостиране; закупуване на съдове и транспортни средства за разделно събиране и
транспортиране на биоотпадъци и др. Инвестиционните проекти и възможностите на
финансиране на определените стратегически цели в програмата и мерките в плана за действие
са представени в тази глава. За изготвяне на Инвестиционната програма сe вземат в предвид
възможностите на общината за финансиране на дейностите по управление на отпадъците.
Финансирането на дейностите по събиране, транспортиране и депониране на битовите
отпадъци, почистване на обществени места, почистване на незаконни сметища се поема от
общинския бюджет чрез приходите от такса „битови отпадъци”. Осигуряването на финансови
средства за големи инвестиционни проекти в областта на управлението на отпадъците ще се
търсят чрез външно финансиране от структурните и кохезионни фондове на ЕС, чрез
Оперативните програми или други финансиращи организации. Инвестиции, свързани с
проекти, като например за въвеждане на фамилно компостиране и други малки проекти с
образователна цел биха могли да се финансират от ПУДООС. През плановия период ще се
търсят възможности за привличане на инвестиции от частния сектор под формата на
Публично-частно партьорство по отношение изграждане на инфраструктура за събиране и
оползотворяване на строителни и биоразградими отпадъци, както и за изграждане на
инсталации за сепариране. Инвестициите, които попадат в меката част на програмата, за
разпространение на информационни материали, провеждане на кампании, обучения или
инструктиране на притежателите на отпадъци се финансират от общинския бюджет или могат
да бъдат финансирани от организациите по оползотворяване на отпадъците и други външни
донори от частният сектор. Някои от дейностите в плана за действие не изискват наличен
финансов ресурс, като въвеждане на нормативни изисквания чрез изменения и допълнения на
местната нормативна уредба, което ще се осъществи чрез наличния административен
капацитет. Неинвестиционните мерки включват дейности в т.ч.: нормативни промени;
назначаване на служители; обучение на служители; подготовка на проекти; разработване на
методики, инструкции и др.административни актове; изпълнение на контролни дейности;
провеждане на информационни кампании; разработване и внедряване на информационни
системи и др.
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VІІ. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ПОДПРОГРАМИ, МЕРКИ, ДЕЙНОСТИ И
ПРОЕКТИ
Планът за действие съдържа мерките, които трябва да се предприемат за постигане на
поставените цели в сферата на управление на отпадъците. С приемането и прилагането на
плана се цели да бъде постигнат оптимален баланс между различните законодателни,
институционални, икономически и технически мерки и прилагане на интегриран подход за
управление на отпадъците. Планът определя и отговорностите на различните институции и
организации в областта на управление на отпадъците, свързани с реализацията на
предвидените мерки и дейности, очакваните разходи и вероятните източници за тяхното
финансиране.
В НПУО 2021-2028 г. са разработени три сценария на инвестиционните мерки в
сферата на управление на отпадъците, а именно:
 Вариант 1. „Инвестиране в изграждането на съоръжения за третиране“
 Вариант 2. „Развитие на мерки свързани с предотвратяване образуването на
отпадъци и стимулиране повторната употреба”
 Вариант 3. „Рязко ускоряване на процесите по разделно събиране на
рециклируемите отпадъци“.
За постигане на набелязаните цели с фокус върху краткосрочните такива е избран
сценарият „Рязко ускоряване на процесите по разделно събиране на рециклируемите
отпадъци“. Този сценарий е оценен чрез инструментариума на анализа разходи-ползи (АРП)
съгласно Указанията за подготовка на Анализ на разходите и ползите за инвестиционни
проекти – инструмент за икономическа оценка на Кохезионната политика на ЕС.
Политиката на община Лозница също следва да бъде насочена към ускоряване на
разделното събиране на рециклируемите отпадъци, но успоредно с това следва да се
инвестира в изграждането на съоръжения за третиране (претоварна станция със сепариране,
компостираща инсталация и площадка за временно съхранение и/или оползотворяване на
строителните отпадъци.
Следва да се отбележи, че финансовите ресурси, с които разполага Община Лозница са
ограничени, подкрепата от националните институции е недостатъчна и в случай на недостиг
на средства може да се ревизира изпълнението на някои от представените по-долу мерки,
включени в подпрограмите за изпълнение на настоящата Програма за управление на
отпадъците.
7.1. Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци /ПОО/
Целта на тази подпрограма е насърчаване на населението, фирмите и институциите от
страна на Общината към различни мерки и методи, които да доведат до предотвратяване
образуването на отпадъците (ПОО), т.е. предприемане на конкретни действия, от които би
могло да се намали образуването на отпадъците, там където е възможно.
Мярката е необходима поради все по-голямото нарастване на образуването на
отпадъците, както на национално, така и на световно ниво. Образуването на отпадъци е все
по-голям нарастващ проблем, който оказва значително негативно влияние към околната среда
и към здравословното състояние на хората, за който следва да се предприемат конкретни
мерки за ограничаването му.
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
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от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците отделя
специално приоритетно място на политиките по предотвратяване на отпадъците.
Предотвратяването на отпадъци е най-ефикасният начин за подобряване на ресурсната
ефективност и за намаляване на въздействието на отпадъците върху околната среда. Поради
това е важно държавите-членки на ЕС да предприемат подходящи мерки за предотвратяване
образуването на отпадъци, да наблюдават и оценяват напредъка в прилагането на такива
мерки. Като част от тези мерки държавите-членки следва да подпомагат иновативни модели
на производство, търговия и потребление, които намаляват наличието на опасни вещества в
материалите и продуктите, които насърчават увеличаването на продължителността на живота
на продуктите и повторната им употреба, включително чрез създаване и подкрепа на мрежи за
повторна употреба и за ремонт и схемите за обратно изкупуване и връщане за повторно
пълнене, както и като стимулират повторното производство, обновяването и, по
целесъобразност, повторната употреба на продуктите и платформите за споделяне.
Предотвратяването на образуването на отпадъците цели да допринесе за намаляване на
негативното влияние върху компонентите на околната среда, върху които влияе депонираният
отпадък, чрез отделянето на газове и инфилтрат при протичащите процеси на гниене, както и
върху намаляване използването на природни ресурси, неминуемо свързани с третирането и
обезвреждането на отпадъци.
Ресурсите на Земята са ограничени, а това ограничава и възможностите за развитие на
постоянно нарастващото световно население. Отпадъците от една страна се образуват от
използването на ресурси или продукти, а от друга - те имат негативни ефекти върху околната
среда в резултат от тяхното преработване или обезвреждане. Прекъсването на връзката между
икономическия растеж и нарастващото използване на ресурсите, което води до негативно
влияние върху човека и природата е основна цел в областта на политиката по околна среда.
Този ръководен принцип за устойчиво развитие представлява не само ориентир за държавни
действия, но е и мерило за решенията на икономиката и обществото.
Европейското и националното законодателство по управление на отпадъците
(Директива 75/442/ЕЕС и ЗУО) поставят като първи приоритет предприемането на мерки за
предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците, които да водят до намаляване
на количеството на образуваните отпадъци и намаляване на вредното въздействие върху
околната среда и човешкото здраве.
Според РДО (чл. 3, т.1), както и според българския ЗУО (§1, т. 17 от ДР), „Отпадък“ е
всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се
освободи, или е длъжен да се освободи”. Особено важно е да се подчертае, че
предотвратяването на отпадъци (ПО) има най-висок приоритет в йерархията на управление на
отпадъците. Най-големите натоварвания на околната среда възникват при производството на
един продукт и именно поради това тези натоварвания се намаляват, чрез мерки за ПО.
Съгласно чл. 29 т.1 на РДО всяка страна членка на ЕС трябва да разработи Програма за
предотвратяване на образуването на отпадъци. Предвидените в нея цели и мерки трябва да
доведат до прекъсване на споменатата връзка между икономическия растеж и въздействието
върху околната среда.
„Предотвратяване на образуването на отпадъци” означава да не възникват
отпадъци, да не се произвеждат продукти, които после да трябва да бъдат рециклирани или
обезвреждани. 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.
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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.
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
участниците в дейностите по предотвратяване образуването на отпадъци, за да изпълни
задължението си, съгласно РДО и ЗУО. За целта държавата може да предвиди в съответните
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 ПОО, 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 неекологосъобразни 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.
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;
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 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 озоноразрушаващите 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.
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
123

Програма за управление на отпадъците на община Лозница 2021-2027 г.


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.
Мероприятията следва да бъдат насочени към разясняване на ролята на купувачите в
намаляване на образуването на отпадъци и предизвикване на промяна в поведението им по
време на покупката на продукти. Цели се вземането на решението за покупка да се влияе не
само от качествата и цената на продукта, но и от възможните вредни въздействия върху
околната среда като се вземат под внимание следните фактори:
 трайност на продукта, възможност за повторно използване и поправка;
 материалите от които е направен – възобновими или невъзобновими;
 съдържа ли излишни опаковки.
Специфичен инструмент за насърчаване на предотвратяването на образуването на
отпадъци са еко-маркировките на продуктите.
Националната програма за предотвратяване образуването на отпадъците за периода
2021-2028 г. е втората за страната програма. Предвид високия приоритет на
предотвратяването на хранителните отпадъци на глобално ниво и изискванията на
Директива(ЕС)2018/851 от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2008/98/ЕО
относно отпадъците, към настоящата програма се разработи отделна подпрограма за
предотвратяване на образуването на хранителните отпадъци.
Мерки за предотвратяване на образуването на отпадъци
В Приложение №4 към чл. 50, ал. 3, т. 2 на ЗУО са изброени 16 примерни мерки за ПО,
обособени в три групи:
 мерки, които могат да засегнат рамковите условия, свързани с образуването на
отпадъци;
 мерки, които могат да засегнат фазата на проектиране, производство и
разпространение;
 мерки, които могат да засегнат фазата на потребление и употреба.
Анализът на приложимостта на примерните мерки показва, че относими към
компетенциите на местните власти и подходящи за прилагане в община Лозница са
посочените по-долу мерки. За всяка мярка са представени нейната същност, досегашно
прилагане и планирани действия в настоящата подпрограма по всяка мярка.
Мярка: Използване на мерки за планиране или други икономически инструменти
за насърчаване на ефикасното използване на ресурсите
Съдържанието на тази мярка може да се раздели на две групи дейности:
• Разработване на общински програми за предотвратяване образуването на отпадъци съгласно българското законодателство, кметът на общината разработва Програма за
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управление на отпадъците и Подпрограма за предотвратяване образуването на
отпадъци, която е част от нея. Кметовете на няколко общини, ако те са включени в
регионално сдружение, могат да разработят и Програма за съответния регион.
• Прилагане на икономически мерки
Компостирането е най-практичният и удобен начин да се третират органичните
отпадъци в райони с еднофамилни къщи. Компостирането, което е собствения начин на
природата за рециклиране, представлява контролирано разграждане на органични материали
като листа, клонки, окосена трева и растителни хранителни отпадъци. Компостът е продукт за
подобряване на почвата, който е резултат от правилното компостиране. Компостирането може
да бъде по-лесно и по-евтино, отколкото поставянето на тези отпадъци в чували, или
транспортирането им до претоварни станции или до контейнерите на централизираната
система за събиране на отпадъци. Компостът също така подобрява почвата и отглежданите на
нея растения. В селата обикновено има градини, ливади, дървета, храсти, или дори саксии за
засаждане на растения и домашно приготвеният компост е много полезен. Всички органични
отпадъци могат да се компостират. От всички „зелени“ отпадъци - отпадъци от дворове, като
паднали листа, окосена трева, плевели и останки от градински растения, също и хранителни
отпадъци, може да се получи отличен компост. Дървесните отпадъци от дворове могат да
бъдат насечени и нарязани до размера на дърва за горене в печка или камина или да бъдат
раздробени чрез шредер до дървесни стърготини или малки парченца. Когато се поставят
около засадени растения или за настилка на пътеки, те накрая ще бъдат биоразградени и ще се
превърнат в компост. Компостирането може да се практикува в повечето дворове в
изработени в домашни условия или фабрично произведени съдове за компостиране или
просто на открити купове (в някои населени места има изискване за затворени съдове).
Фирми, училища и други предприятия може също лесно да компостират отпадъците си.
Изработените в домашни условия съдове могат да бъдат направени от дървесни отпадъци, тел,
снегозадържащи съоръжения или дори стари кофи за боклук (с дупки, пробити в страни и
отдолу). Фабрично произведените съдове включват такива със система за обръщане, рамки,
конусообразни и съдове с голям обем.
В изготвените сценарии е включено населението, което прилага домашно
компостиране. Броят на необходимите компостери е определен при допускане, че един
компостер обслужва едно домакинство в съответния регион. Средното количество
компостирани биотпадъци от един компостер е от 150 кг/г.
С въвеждането на допълнителни плащания (екотакси, данъци, концесионни
възнаграждения и пр.) за ползване на природни ресурси се цели намаляване на количеството
на използваните ресурси в производството и по този начин и намаляване на количеството на
отпадъците, които биха възникнали.
Въпреки, че вече са разработвани и приети различни програми, както в областта на
околната среда като цяло, така и специално в областта на управление на отпадъците, не са
предвиждани конкретни взаимообвързани мерки за предотвратяване на отпадъците.
Настоящата подпрограма е първата такава програма и в нея за първи път се предвиждат
конкретни мерки за предотвратяване на образуването на отпадъци в общината. Сама по себе
си изготвената програма е мярка за планиране на ефективното използване на ресурсите.
Въвеждането на „електронна община”, освен преките положителни ефекти за гражданите и
бизнеса, има съществен принос към политиката за ПОО и ефективно използване на ресурсите.
Реализирането на мерки в това направление ще доведе до намаляване на употребата на офис
хартия и консумативи, което е равнозначно на предотвратени тонове отпадъци в общината.
Подобряването на обслужването на граждани в периода на програмата ще се фокусира и
върху разширяване на предлаганите електронни услуги и тяхното популяризиране сред
гражданите и фирмите.
Наред с това, общината може да насърчава екологосъобразно поведение на гражданите
и юридическите лица, чрез подходящи икономически стимули. Например въвеждане на пониски ставки на годишния патентен данък по ЗМДТ за еднолични търговци и предприемачи,
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чиято дейност води до повторна употреба на дадени продукти (услуги за ремонт на дрехи,
обувки, мебели, велосипеди,електрическо и електронно оборудване).
Тъй като трудно може да се измери точният ефект на количественото и качественото
предотвратяване на отпадъци, постигнато в резултат на прилагането на тази мярка, подходящ
индикатор за нейния успех може да бъдат стойностни показатели като например: брой
разработени програми за ПОО, брой изпълнени мерки от общинската програма за ПОО,
брой и/или стойност на въведените допълнителни екоплащания или икономически стимули,
брой семейства въвели компостиране на място и др.
Мярка: Използване на разяснителни кампании и предоставяне на информация,
насочена към широката общественост като цяло или към специфични групи от
потребители
Тази мярка може условно да бъде разделена на информационни кампании и на
мероприятия за обучение. Популяризирането на различни практически действия, водещи до
предотвратяване на отпадъци, може да се извършва чрез съответни кампании в средствата за
масова информация, рекламни брошури и пр. Целта на тези кампании е потребителят да е в
състояние да взема информирано решение, относно предотвратяване на отпадъци при
пазаруване или при извършване на ежедневните дейности в домакинството с оглед ПОО и
намаляване на тяхното количество.
Съществуват много добри примери за проведени информационни кампании относно
ПО от местните власти. Например, за намаляване на количеството отпадъчна хартия,
образувано от разпространението на рекламни материали в това число и на безплатни
вестници, в редица европейски страни съществува практика за поставяне на стикери „против
нежелана поща” на разположение на всеки, който желае да участва. От друга страна
растящото място на информационните и комуникационни технологии в дома отваря пътя за
нови подходи, позволяващи „всички хартии” да бъдат избегнати, като се дава приоритет на
електронния носител, независимо дали става въпрос за битови сметки или за друга
информация, предоставена на хартиен носител. Организирането на обучение на
преподаватели може да бъде засилено, като съвместно с Министерството на образованието и
науката се намери и подходящ начин (например в часовете на класния ръководител) за
включване на преподаването на придобитите знания в учебната програма.
Информационното осигуряване на дейностите по управлението на отпадъците е с
важно значение при процесите на техния контрол. Необходимо е Общината да разполага с
достатъчно и надеждни данни за различните видове и потоци отпадъци, с които борави или
които се образуват на територията ѝ, но се управляват от други лица. Обобщението на
информацията за генерираните отпадъци на територията на общината влияе и върху
годишното изчисляване на целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците, както и
за намаляване количествата на отпадъците, депонирани на Регионалното депо.
Кампаниите за повишаване на общественото съзнание и консултации с участниците в
процеса на управление на отпадъците, ще допринесат за разбиране на потенциалните
възможности и ползи за околната среда, произтичащи от оползотворяването и рециклирането
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 приоритетността 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.
Вземането на правилни решения и осъществяването на мерките, заложени в
Програмата за управление на отпадъците и Плана за действие към нея, ще се постигнат при
оптимален баланс на интересите на различните участници в управлението на отпадъците.
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Необходимо е да се поддържа непрекъснат диалог с участниците в дейностите по управление
на отпадъците и организирането на кампании за повишаване на общественото разбиране.
Основният резултат на тази мярка е повишаване на общественото съзнание. Специална целева
група ще са децата и учениците в детските и учебни заведения, които много бързо се
приобщават към „зелените” идеи. Информационните кампании ще се фокусират приоритетно
към намаляването на образуването на отпадъци от опаковки от хартия, картон, стъкло и
пластмаса и биоразградими отпадъци.
Индикатори: Брой проведени информационни кампании и обучения.
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
ПОДПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ
Стратегическа цел: 1
Оперативна/и цел/и:
Текущи индикатори
Целеви индикатори
Мярка
1. Използване на мерки
за планиране или други
икономически
инструменти за
насърчаване на
ефикасното използване
на ресурсите

Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване на образуването им и насърчаване на повторното
им използване
Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци
Количество образувани битови отпадъци в тон за година - 2184 тона за 2019 година;
Норма на натрупване на битови отпадъци в община Лозница през 2019 г. – 263 кг/ж/год.
Количество образувани битови отпадъци в тон за година – 1930 тона за година;
Норма на натрупване на битови отпадъци в община Лозница през 2027 г. – 248 кг/ж/год.
Дейности
/мерки/
1.1. Разработване
на Програма за
управление на
отпадъците с
включени цели и
мерки за
предотвратяване
образуването на
отпадъци /ПОО/
1.2. Извършване
на актуален
Морфологичен
анализ на
смесените битови
отпадъци към
2024 г.
1.3. Извършване
на мониторинг за
изпълнение на
мерките за ПОО
заложени в
програмата,
включително
недопускане
образуването на

Бюджет
(лева)
3500

Източници на
финансиране
Общински
бюджет

Срок за
реализация
2021

Очаквани
резултати
Одобрена от
Общински съвет
Програма за
управление на
отпадъците на
община

10000

Отчисления по
чл.64 от ЗУО,
Общински
бюджет,
ПУДООС,
ОПОС 20212027 г.
-

2024

Изготвен
актуален
Морфологичен
анализ на
смесените битови
отпадъци към
2024 г.
Намаляване на
вредното
въздействие на
отпадъците

-

2021-2027

Индикатори за изпълнение
Текущи
Целеви
Подготовка и
Разработена и
съгласуване на
приета 1 брой
1 брой
Програма за
Програма за
управление на
управление на
отпадъците с
отпадъците с
включени мерки
включени мерки за ПОО
за ПОО
-

Изготвен 1 брой
Морфологичен
анализ на
смесените
битови отпадъци
към 2024 г.

Ежегодно - брой
изпълнени/ в
процес на
изпълнение
мерки

Брой изпълнени
мерки, включени
в ППОО до края
на 2027 г.

Отговорни институции
Водеща
Партньор
Община
Обществеността
и всички
заинтересовани
страни, които
участват в
консултациите
при
разработването
на програмата
Община
РСУО

Община

-
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локални
замърсявания
1.4. Изпълнение
на мерките и
контрол във
връзка със
забраната от юли
2021 г. за
пускането на
пазара и
употребата на
определени
пластмасови
продукти за
еднократна
употреба
(Директива (ЕС)
2019/904 от 5 юни
2019 година)
1.5. Намаляване на
отпадъците от
хартия и офис
консумативи, чрез
въвеждане на
„електронно
управление"
1.6. Изготвяне на
план за
предотвратяване
образуването на
отпадъците в
ежедневието на
общинската
администрация
1.7. Изготвяне и
прилагане на
планове за ПОО в
общински

2000

Общински
бюджет

2021-2027

Създадени
предпоставки за
предотвратяване
образуването на
отпадъци от
някои продукти
за еднократна
употреба

Ежегодно - брой
изпълнени/ в
процес на
изпълнение
мерки

Брой изпълнени
мерки, включени
в ППОО до края
на 2027 г.

Община

РИОСВ

3000

Общински
бюджет

2021-2027

Ежегодно - брой
въведени
електронни
услуги

Общ брой
елекронни
услуги до края
на 2027 г.

Община

-

1000

Общински
бюджет

2022

Предотвратени
отпадъци от офис
хартия и
съпътстващи
консумативи,
материали и
услуги
Създадени
предпоставки
администрацията
на всички нива да
прилага мерки за
ПОО

-

Общински
бюджет

2025

Разработен и
приет 1 брой
План за
предотвратяване
образуването на
отпадъците в
ежедневието на
общинската
администрация
Разработени и
приети Планове
за ПОО в
общински

Община

5000

Подготовка и
съгласуване на
1 брой План за
предотвратяване
образуването на
отпадъците в
ежедневието на
общинската
администрация
Подготовка и
съгласуване на
Планове за ПОО
в общински

Община

Общински
структури, звена
и предприятия

Предотвратени
битови отпадъци
от общински
звена като
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2. Използване на
разяснителни кампании
и предоставяне на
информация, насочена
към широката
общественост като цяло
или към специфични
групи от потребители

социални,
здравни,
образователни и
други общински
звена и
предприятия
2.1. Изготвяне на
годишен план за
действие, относно
разяснителни
кампании за
предотвратяване
на отпадъците
2.2. Провеждане
на кампании за
разясняване и
предоставяне на
информация за
политиките по
ПОО

пример за
останалите
организации в
общините

-

-

2021-2027

Гражданите и
фирмите са
запознати с
ползите от ПОО

1500

Общински
бюджет
ПУДООС и др.

2021-2027

Гражданите и
фирмите са
запознати с
ползите от ПОО

социални,
здравни,
образователни и
други общински
звена и
предприятия
Изготвени
годишни
планове

социални,
здравни,
образователни и
други общински
звена и
предприятия
До 2027 г.
изготвени 7
годишни
планове за
действие

Брой
реализирани
дейности от
годишния план
за действие

До 2027 г.
проведени
минимум 7
информационни
кампании

Община

-

Община

-
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7.2. Подпрограма за предотвратяване образуването на хранителни отпадъци
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.
Проучване на ЕК на данни от страните членки на ЕС показва, че около 20% от общо
произведените храни се превръщат в отпадъци.
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.
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.
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На национално ниво в България темата за хранителните отпадъци е отразена в следните
стратегически и нормативни документи:
 Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. , който включва мерки както
за третиране на хранителни отпадъци, така и мерки за предотвратяване на тяхното
образуване, напр. мярка към общинските администрации за включване в общинските
програми по управление на отпадъците на конкретни мерки за предотвратяване на
образуването на отпадъци (в т.ч. и хранителни отпадъци).
 Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на
биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г., който
предвижда мерки, насочени към намаляване на депонираните биоразградими, в т.ч.
хранителни отпадъци и конкретно за предотвратяване образуването на хранителни
отпадъци, като например домашното компостиране.
 Закон за храните. Глава шеста "в" от закона определя дейностите по хранителното
банкиране, изискванията към производители и търговци на храни към начина на
маркиране на храни, предназначени за даряване, както и изисквания за наличие на
система за отчетност на операторите на хранителни банки.
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 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
132 стр.

Програма за управление на отпадъците на община Лозница 2021-2027 г.

№ 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 Лозница се образуват около 194 тона хранителни
отпадъци на година, което представлява около 8% от общото количество генерирани смесени
битови отпадъци. Нормата на образуване на хранителни отпадъци на човек от населението в
общината е около 23 кг/чов./год., което е значително под изчислените средни норми за
България (94 кг/чов.год.). Причината е в спецификата на населените места, битовите и
хранителни навици на населението в община Лозница и факта, че голяма част от хранителните
отпадъци се използват за храна на домашните животни.
Независимо от това са необходими целенасочени политики и мерки за предотвратяване и
намаляване на хранителните отпадъци.
Основната цел на тази подпрограма е намаляване на количеството на образуваните
хранителни отпадъци.
В Подпрограмата за предотвратяване образуването на хранителните отпадъци са
предвидени основно меки мерки. В преобладаващата си част те имат информационнообразователен и административно-регулаторен характер. Мерките са насочени към различни
целеви групи, в т.ч. публични институции, домакинства и бизнес.
Изпълнението на мерките ще допринесе за:
- подобряване на
качеството на информацията и проследяването по отношение на
количествата образувани, повторно използвани, рециклирани и оползотворени хранителни
отпадъци;
- повишаване на осведомеността на обществото за проблема със загуба и разхищението на
храни;
- повишаване на информираността на различни целеви групи (общини, НПО, бизнес,
домакинства и др.) по отношение предотвратяване образуването на хранителни отпадъци;
- стимулиране на даряването на храни.
Мярка: Прилагане на Националната програма за предотвратяване и намаляване на
загубата на храни
Община Лозница може да предприеме допълнителни действия в следните направления:
- събиране на информация за количествата образувани хранителни отпадъци от бита;
- идентифициране на заинтересованите страни на територията на общината от всички етапи
на хранителната верига;
- повишаване информираността на населението за предприетите мерки за намаляване
количеството на хранителните отпадъци и др.
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
ПОДПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ХРАНИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
Стратегическа цел: 1
Оперативна/и цел/и:
Текущи индикатори
Целеви индикатори
Мярка
1. Прилагане на
Националната
програма за
предотвратяване и
намаляване на загубата
на храни

Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване на образуването им и насърчаване на повторното
им използване
Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци
Количество образувани хранителни отпадъци в тон за година - 194 тона за 2019 година;
Норма на натрупване на хранителни отпадъци в община Лозница през 2019 г. – 23 кг/ж/год.
Количество образувани хранителни отпадъци в тон за година – 172 тона за година;
Норма на натрупване на хранителни отпадъци в община Лозница през 2027 г. – 22 кг/ж/год.
Дейности
/мерки/
1.1. Изпълнение
на мерките за
предотвратяване
образуването на
хранителни
отпадъци
1.2. Изготвяне и
прилагане на
планове за
предотвратяване
образуването на
хранителни
отпадъци в
общински
структури, звена и
предприятия, вкл.
общински пазари
и др.
1.3. Изпълнение
на
демонстрационни

Бюджет
(лева)
-

Източници на
финансиране
-

Срок за
реализация
2021-2027

Очаквани
резултати
Създадени
предпоставки за
предотвратяване
образуването на
хранителни
отпадъци

5000

Общински
бюджет

2023

Предотвратени
битови отпадъци
от общински
звена като
пример за
останалите
организации в
общините

1000

Общински
бюджет

2021-2027

Намаляване
образуването на
хранителни

Индикатори за изпълнение
Текущи
Целеви
Ежегодно - брой Брой изпълнени
изпълнени/ в
мерки за
процес на
предотвратяване
изпълнение
образуването на
мерки
хранителни
отпадъци до края
на 2027 г.
Подготовка и
Разработени и
съгласуване на
приети Планове
Планове за ПОО за ПОО в
в общински
общински
социални,
социални,
здравни,
здравни,
образователни и образователни и
други общински други общински
звена и
звена и
предприятия
предприятия

Отговорни институции
Водеща
Партньор
Община
-

Община

Общински
структури, звена
и предприятия

Брой подадени
проекти за ПО
на хранителни

Община

-

Брой изпълнени
до края на 2027
г. проекти за ПО
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проекти за
предотвратяване
на хранителните
отпадъци

1.4. Разяснителни
кампании и
предоставяне на
информация за ПО
на хранителни
отпадъци, в т.ч.
относно
значението на
"Най-добър до" и
"Годен до" на
търговските
хранителни
продукти
1.5. Прилагане в
пълен обхват на
възможностите за
даряването на
храни, с оглед
преодоляване на
бариерите и
популяризиране
даряването на
храни

1000

Общински
бюджет

2021-2027

-

-

2021-2027

отпадъците от
бита,
ресторантьорство
и туризъм, и
реализирани и
разпространени
добри практики
Създадени
предпоставки за
предотвратяване
образуването на
хранителни
отпадъци

отпадъци

на хранителни
отпадъци

Ежегодно - брой
разяснителни
кампании и
брой участници

Брой
разяснителни
кампании и брой
участници до
края на 2027 г.

Община

РИОСВ

Увеличаване
даряването на
храни преди
изтичането на
срока на годност
и намаляване на
хранителните
отпадъци

Ежегодно –
Брой
организирни
кампании/акции
за даряване на
храни
Количество
дарени храни

Общ
Брой
организирни
кампании/акции
за даряване на
храни
Количество
дарени храни
към края на 2027
г.

Община

Домакинства,
Търговски
обекти,
Производители
на храни и др.
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7.3. Подпрограма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за
рециклиране на битовите отпадъци в т.ч. отпадъци от опаковки и биоотпадъци
В йерархията за управление на отпадъците подготовката за повторна употреба се
нарежда на второ място след предотвратяване на образуването им. Целта на тази подредба е
именно максималното използване на отпадъците в колкото се може повече направления. На
следващо място е рециклирането, което цели превръщането на отпадъците в други суровини и
материали, но разликата с подготовката за повторна употреба е, че тук за извършването на
дейността е необходимо използване на много повече суровини. Следва оползотворяването,
което цели използването на отпадъците за превръщане в енергия, биогорива и др.
Съгласно нормативната уредба, отделянето на рециклируеми и оползотворими отпадъци
от потока битови отпадъци се осъществява посредством сътрудничество с организациите по
оползотворяване на отпадъци от опаковки и чрез извършване на дейности по предварително
третиране на отпадъците, преди тяхното депониране.
Увеличаването на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци води до
минимизиране на количествата на рециклируемите отпадъци в общия поток на отпадъците,
постъпващи на депо.
Формулирането на количествени цели за рециклиране и оползотворяване, засягащи
определени приоритетни потоци отпадъци е практическа мярка за налагане на
рециклирането/оползотворяването.
Целите за рециклиране на битовите отпадъци, които страната си е поставила да
постигне поетапно до 2035 г., са както следва:
до 1 януари 2020 - най-малко 50 на сто от общото им тегло
до 1 януари 2025 - най-малко 55 на сто от общото им тегло
до 1 януари 2030 - най-малко 60 на сто от общото им тегло
до 1 януари 2035 - най-малко 65 на сто от общото им тегло
За разлика от останалите масаво разпространени отпадъци /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 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, както следва:
- 2025 г.: 65% от теглото на образуваните отпадъци от опаковки се рециклира, в т.ч.:
Пластмаси: 50%; Дърво: 25%; Черни метали: 70%; Алуминий: 50%; Стъкло: 70%; Хартия и
картон: 75%;
- 2030 г.: 70% от теглото на образуваните отпадъци от опаковки се рециклират, в т.ч.:
Пластмаси: 55%; Дърво: 30%; Черни метали: 80%; Алуминий: 60%; Стъкло: 75%; Хартия и
картон: 85%.
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В допълнение към тези цели наскоро приетото европейско законодателство 9 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. , а до
2029 г. - 90%.
На европейско ниво се приеха и нови разпоредби за докладване на данни за отпадъците
от опаковки10 , които страната ни трябва да прилага.
Голяма 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.
Съгласно §1, т.2 от ДР на ЗУО „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.
Съгласно §1, т.3 от ДР на ЗУО „Биоразградими отпадъци“ са всички отпадъци, които
имат способността да се разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни
отпадъци, хартия, картон и други.
Член 8, ал. 1 от Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на
биоразградимите отпадъци, Приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г., Обн. ДВ. бр.11 от 31 Януари
2017 г. задължава кметовете на общини във всеки от регионите за управление на отпадъци по
чл. 49, ал.9 от ЗУО да постигат следните регионални цели за разделно събиране и
оползотворяване на битови биоотпадъци:
1. до 31 декември 2016 г. - не по-малко от 25 на сто от количеството на битовите
биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.;
2. до 31 декември 2020 г. - не по-малко от 50 на сто от количеството на битовите
биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.;
3. до 31 декември 2025 г. - не по-малко от 70 на сто от количеството на битовите
биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.
Изпълнението на целите за разделно събиране и оползотворяване на битови биотпадъци
се осигурява чрез прилагане на домашно компостиране и разделно събиране.
Разделно събиране и оползотворяване на битови биоотпадъци
При изготвяне на предвижданията за разделно събиране на битови био-отпадъци са
възприети допусканията, определени в Модел и поетапен план за действие за управление на
биоотпадъците в България, разработен в рамките на проект „Разработване на нормативна
уредба за управление на биоотпадъците и създаване на система за осигуряване качеството на
компоста и Национална организация за осигуряване на качеството на компоста”. Направените
допускания по отношение на фракциите „хранителни отпадъци” и „растителни отпадъци”.
Прието бе, че системата за разделно събиране на битови био-отпадъци ще бъде въведена
до 2019 г. и участието на населението в разделното събиране ще е съобразено с изграждането на
ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/904 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 юни 2019 година относно
намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда
10
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/665 НА КОМИСИЯТА за докладване на данни за отпадъците от
опаковки
9
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съответните инсталации. Тази цел не беше постигната и предстои изграждане на регионални и
общински компостиращи инсталации през периода до 2027 г. От системата за разделно
събиране са изключени домакинствата, които прилагат домашно компостиране.
Целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци в т.ч.
за биоотпадъците се изпълняват от общините самостоятелно или заедно с други общини, в
зависимост от решението на Общото събрание на 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.
Важна предпоставка за постигане на целите за намаляване количествата на депонираните
отпадъци и увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци са и част
от действията, предприети през последните години в това направление, а именно:
 ясно определената отговорност на общините за управление на битовите отпадъци,
включително поставените цели за рециклиране
 определянето на задължителни количествени цели за подготовка за повторна употреба и
рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, метал,
пластмаса и стъкло
 въведеното законово изискване към административните, стопанските, образователните,
търговските и други подобни обекти, които генерират битови отпадъци, да събират
разделно отпадъците от хартия и картон, пластмаса, стъкло и метал и да сключват
договори за предаването им на оторизирани за такава дейност фирми и организации
 въвеждането на икономически инструменти, стимулиращи общините да подобрят
показателите за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци (отчисления за
депониране на всеки тон битови отпадъци), като тези от тях, които изпълнят посочените
цели за рециклиране на битовите отпадъци се освобождават от 50% от дължимите
отчисления за депониране
 друг икономически стимул по отношение на осигуряване от общините на площадки за
предаване на разделно събрани отпадъци от гражданите и фирми е освобождаването на
общините от допълнително заплащане с 15% завишение на дължимите отчисления за
депониране, за общини, които не изпълнят задължението си за осигуряване на
посочената инфраструктура
 нормативно осигурената възможност общините да използват натрупаните суми от
заплатените от тях отчисления за депониране за финансиране на инвестиционни разходи
за рециклиране и друго оползотворяване на битовите отпадъци.
Приемането и прилагането на Национален стратегически план за поетапно намаляване
на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г.,
изигра съществена роля за прилагане на нов подход към биоразградимите отпадъци,
увеличаване на количествата на рециклираните биоразградими отпадъци чрез създаване и
постепенно разширяване на системите за разделно събиране и изграждане на инфраструктура за
рециклиране на зелени, а в последните години - и за рециклиране на хранителни отпадъци,
които до приемането на Плана почти изцяло се депонираха. Планът анализира и адресира и
мерки за намаляване на депонирането на други потоци биоразградими отпадъци – основно
хартия и картон, като количествата депонирани отпадъци от този вид също се намалиха чрез
развитие на системите за разделно събиране и инфраструктурата за рециклиране и особено на
отпадъците от опаковки от хартия и картон.
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В Подпрограмата за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за
рециклиране на битовите отпадъци са предвидени мерки, които условно могат да бъдат
класифицирани като инвестиционни мерки и неинвестиционни (меки) мерки.
Инвестиционните мерки са насочени основно към реализация на проекти за изграждане
на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, инсталации за рециклиране,
инсталации за компостиране, създаване на центрове за подготовка за повторна употреба и др.
„Меките” мерки са насочени към осъществяването на различни тематични проверки,
провеждане на информационни и разяснителни кампании и обучения, различни нормативни
промени и др.
В резултат от изпълнението на мерките от тази подпрограма е необходимо до 2030 г.
минимум 55% от общото тегло на битовите отпадъци, образувани на територията на община
Лозница да бъдат подготвени за повторна употреба и рециклиране.
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 различините потоци отпадъци.
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.);
 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.
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 инсталации за сепариране на смесени битови отпадъци;
 Количества разделно събрани и компостирани зелени и биоразградими отпадъци в
домашни, общински и регионални инсталации и др.
Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки е първата от всички системи за
разделно събиране на отпадъците, създадена след приемането на Закона за управление на
отпадъците през 2003 г. На територията на страната работят няколко организации за
оползотворяване на отпадъците от опаковки, които имат ангажимента да изпълняват целите за
рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки от името на лицата, които пускат на
пазара опаковани стоки. Системата е с широко покритие на територията на цялата страна.
Специфичен показател, измерващ ефективността на работа на системата за управление на
отпадъците от опаковки, е процентът на рециклираните отпадъци от опаковки спрямо
генерираните. Средно за страните от ЕС стойността на този показател е 60,4% за 2008г. и 67,5%
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2017 г. За страната ни този процент нараства от 50.3% през 2008 г. на 65,6% през 2017 г., като
от 2010 до 2017 г. стойността на показателя се движи около средната стойност за ЕС. През
десетгодишния период 2008-2018 г. България изпълнява, дори преизпълнява, целите за
рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки.
Рециклируемите отпадъци, генерирани на територията на община Лозница заемат
35,15% относителен дял, в това число - хартия и картон, пластмаса, метали и стъкло. От този
вид отпадъци най-високо е процентното съдържание на пластмасата – 15,08%, следвана от
метали – 9,24%, стъкло – 6,23%, хартия – 5,81%, и картон – 4,59%.
В общината към 2021 г. е въведена система за разделно събиране на отпадъците от
опаковки в 13 населени места. Системата за разделно събиране е с два контейнера тип „Бобър”
1100 л. с жълт цвят за събиране на отпадъци от хартиени, пластмасови и метални опаковки и
зелен цвят за събиране на отпадъци от стъклени опаковки. През 2019 г. зелените контейнери са
заменени с нови модел „Иглу” с вместимост 1500 л. Към 2021 г. в 13 населени места с общо 40
точки са разпределени общо 100 бр. контейнера /58 жълти и 42 зелени/.
Относителният дял на „биоразградимите отпадъци“11 за община Лозница е значителен –
41% от образуваните битови отпадъци, в това число - хранителни – 7,92%, градински – 22,54%,
хартия – 5,81% и картон – 4,59%.
Съгласно целите на национално ниво за ограничаване на количествата депонирани
биоразградими отпадъци до 2020 г. допустимите минимални стандарти на този вид отпадък за
жител на година са 109 кг/ж./г. Според данните от извършения през 2019 г. морфологичен
анализ на отпадъците в община Лозница са депонирани 92 кг/ж./г. биоразградими отпадъци.
Следователно стойностите са по-ниски от допустимите минимални стандарти.
Община Лозница следва да предприеме допълнителни действия в следните направления:
 Оптимизиране на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки и
редовно спазване графика за извозването им при строг контрол на разделно събрания отпадък;
 Въвеждане на системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградимите
отпадъци, чрез домашно компостиране и участие в регионалната компостираща инсталация;
 Предоставяне на информация за количествата разделно събрани и предадени за
рециклиране битови отпадъци от всички юридически лица на територията на общината;
 Мерки, свързани с осъществяване на контрол за изпълнение на изискванията за
разделно събиране и предаване на рециклируемите битови и биоразградими отпадъци;
 Въвеждане на стимули за гражданите и юридическите лица за активно участие в
организираните от общината системи за разделно събиране на битовите и биоразградими
отпадъци.
Пряко отношение към постигане на набелязаните цели на настоящата подпрограма са
мерките от другите подпрограми, 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 такса „битови отпадъци“ за участващите в системите за разделно събиране/;
 включването в общинската наредба на специални разпоредби и изисквания за разделно
събиране, рециклиране и оползотворяване на битовите, в т.ч. на биоотпадъците;

11

Съгласно ДР на ЗУО § 1. т.3. „Биоразградими отпадъци“ са всички отпадъци, които имат способността да се
разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и други.
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 периодично извършване от общината на проучвания за морфологичния състав на
битовите отпадъци;
 определяне на такса „битови отпадъци“, възможно най-пряко, свързано с количествата
изхвърлени отпадъци;
 обучение и подобряване административния капацитет за управление на отпадъците на
общинско ниво;
 внедряване на електронна информационна система за управление на отпадъците в
общината, чрез която ще се събират данни за битовите отпадъци, вкл. модул за разделно
събраните и предадени за рециклиране и оползотворяване, за проследяване на степента
на постигане на целите и вземане на съответните управленски решения;
 обучителни програми за поддържане и подобряване капацитета на администрацията и
контролиращите служители на общината;
 участие в Общите събрания на РСУО, обвързани с вземане на решения за подхода за
изпълнение на целите на общините в РСУО и решения по други въпроси.
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 Интегрирания план в областта на
енергетиката и климата в Република България 2021-2030 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.
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. Общините следва да фокусират 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 общините за третиране на битовите отпадъци поради намалени
количества битови отпадъци, извозването и третирането на които общините трябва да
финансират.
Бизнесът за производство на пластмасови бутилки за еднократна употреба трябва да
пренастрои производството си с оглед достигане на целите за влагане на рециклирана
пластмаса при производството на пластмасови бутилки за еднократна употреба. Следва да се
определи компетентният държавен орган за контрол спазването на това изискване, като на този
орган се осигури обучение, методически ръководства за контрол и други необходими ресурси –
човешки, финансови, технически и др.
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
ПОДПРОГРАМА ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА И ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА
БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В Т.Ч. ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ И БИООТПАДЪЦИ
Стратегическа цел: 2
Оперативна/и цел/и:
Текущи индикатори
Целеви индикатори
Мярка
1. Достигане на
целите за
подготовка за
повторна
употреба и за
рециклиране на
битовите
отпадъци

Нарастване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци
Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране, транспортиране, рециклиране и
оползотворяване на отпадъците
2019 г. - 3% от общото тегло на битовите отпадъци са подготвени за повторна употреба и рециклиране
2019 г. - 0% от количеството на битовите биоотпадъци са разделно събрани и оползотворени
2027 г. - минимум 50% от общото тегло на битовите отпадъци са подготвени за повторна употреба и рециклиране
2027 г. - минимум 50% от битовите биоотпадъци образувани в общината са разделно събрани и оползотворени

Дейности
/мерки/
1.1. Участие в
изграждането на
инсталация за
предварително третиране и
инсталация за
компостиране, в рамките на
Регионалната система за
управление на отпадъците в
Регион Разград

Бюджет
(лева)
-

Източници на
финансиране
ОПОС 2014-2020

Срок за
реализация
2020-2022

Очаквани
резултати
Осигурена
инфраструкт
ура за
предварител
но
третиране/се
париране и
компостиран
е на смесено
събрани
битови
отпадъци

Индикатори за изпълнение
Текущи
Целеви
Брой
Изградена 1
изградени
брой
инсталации
сепарираща
за
инсталация и
подготовка
1 брой
за повторна
компостиращ
употреба,
а инсталация
рециклиране Увеличаване
и
дела на
компостиран сепарираните/
е
оползотворен
и отпадъци
Намаляване
дела на
депонираните
отпадъци

Отговорни институции
Водеща
Партньор
РСУО
Общини от
РСУО
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1.2. Оптимизиране и
поддържане на системата за
разделно събиране на
отпадъци от опаковки във
всички населени места на
общината

100 000

Организация по
оползотворяване
на отпадъци от
опаковки
(ООООп)

2021-2027

1.3. Редовно спазване на
графика за извозване на
разделно събраните
отпадъци от опаковки при
строг контрол и
отсортиране

-

Организация по
оползотворяван
е на отпадъци
от опаковки
(ООООп)

2021-2027

1.4. Въвеждане на разделно
събиране от
административни,
стопанските, търговските и
др. обекти най-малко на
отпадъците от хартия и
картон, метали, пластмаса,
стъкло и зелени
биоотпадъци

-

1.5. Ежегодно планиране и
осъществяване на
тематични проверки за
изпълнение на
изискванията за разделно
събиране и изхвърляне на
отпадъците в
организираната от
общината система за
разделно събиране на
отпадъците

-

Организации по
оползотворяван
е на отпадъци
от опаковки
(ООООп)
Общински
бюджет,
Държавен
бюджет, Частни
инвестиции
-

Разширена и
оптимизирана
система за
разделно
събиране на
отпадъци от
опаковки

Брой
населени
места, брой
жители
обхванати в
системата за
разделно
събиране на
отпадъци и
брой съдове
Оптимизирана Количество
система за
разделно
разделно
събрани
събиране на
отпадъци по
отпадъци от
видове в кг
опаковки

Брой
населени
места, брой
жители
обхванати в
системата за
разделно
събиране на
отпадъци и
брой съдове
Количество
разделно
събрани
отпадъци по
видове в кг

Организация
по
оползотворяв
ане на
отпадъци от
опаковки

Община

Организация
по
оползотворяв
ане на
отпадъци от
опаковки

Община

2021-2027

Разширена
система за
разделно
събиране на
битовите
отпадъци

-

Брой обекти,
обхванати в
системата за
разделно
събиране на
отпадъци

Община
Организации
по
оползотворяв
ане на
отпадъци

Администра
ции
Собствениц
и на
стопански,
търговски и
др. обекти

ежегодно

Изготвен
доклад до
кмета за
резултатите
от
осъществени
я контрол

Брой
извършенит
ематични
проверки

Брой
извършени
тематични
проверки

Община

Община
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1.6. Ежегодно събиране и
обработка на информация
от ООп / фирми и др.
юридически лица/ за
количествата и видовете
разделно събрани и
предадени за рециклиране
отпадъци

-

-

ежегодно

1.7. Провеждане на
информационни кампании
за разделно събиране,
подготовка за повторна
употреба и рециклиране на
битовите отпадъци,
включително отпадъци от
опаковки като ценен ресурс

1 000

Общински
бюджет

постоянен до
2027 г.

1.8. Ежегодно провеждане
на поне две кампании за
разделно събиране на
отпадъци от стара хартия и
други материали (напр. в
края и в началото на
учебната година)

1 000

Общински
бюджет

постоянен до
2027 г.

1.9. Актуализация на
Наредбата по чл.22 от ЗУО
и включване в нея на
изисквания за търговските
и други подобни обекти за
разделно събиране на
отпадъците от опаковки и
увеличаване размера на
санкциите, при смесването
на отпадъци и изхвърляне
на рециклируеми и

-

-

постоянен до
2027 г.

Общината да
разполага с
информация
за
количествата
разделно
събрани
отпадъци на
нейната
територията
Гражданите
и фирмите са
запознати с
ползите от
разделното
събиране и
оползотворяв
ане на
битовите
отпадъци
Допълнителн
и количества
разделно
събрани
отпадъци

Намаляване
количеството
на
рециклируем
ите отпадъци
в смесения
битов
отпадък

Количества
разделно
събрани
отпадъци в
кг/тон

Количества
разделно
събрани
отпадъци в
кг/тон

Община

Организаци
я по
оползотворя
ване на
отпадъци от
опаковки

Ежегодно брой
разяснителн
и кампании
и брой
участници

Проведени
минимум 7
информацион
ни кампании

Община

Медии

Ежегодно брой акции,
Брой
участници/уч
ебни
заведения
Количество
събрани
отпадъци
Брой
наложение
санкции за
нерегламент
ирано
изхвърляне
на отпадъци

Общ брой
Община
проведени
акциии до края
на 2027 г.
Общо
количество
събрани
отпадъци до
края на 2027 г.
Брой
Общински
наложение
съвет
санкции за
нерегламенти
рано
изхвърляне на
отпадъци

Училища

Община
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2. Достигане на
националните
цели и
изискванията за
биоразградимите
отпадъци

оползотворими отпадъци в
контейнерите за битови
отпадъци
2.1. Включване в
общинската наредба за
управление на отпадъците
на изисквания за разделно
събиране на зелените
отпадъци, след осигуряване
на системата за събирането
им.
2.2. Безвъзмездно
предоставяне на
домакинствата на
компостери за зелени и
други биоотпадъци

-

-

2022

50000

ПУДООС

2021-2027

Отчисления по
чл.64 от ЗУО
Общински
бюджет

2.3. Закупуване на
контейнери за разделно
събиране на растителни и
биоотпадъци за
компостиране на
общинската инсталация

100000

2.4. Отреждане на терени за
събиране на зелени
отпадъци /торищни
площадки/ до населените
места на общината

-

2.5. Закупуване на МПС за
извозване на разделно
събраните растителни и
биоотпадъци до инсталация
за компостиране

100000

ОПОС
2021-2027
ПУДООС
Отчисления по
чл.64 от ЗУО
Общински
бюджет
-

2022-2027

Отчисления по
чл.64 от ЗУО
Общински
бюджет

2025-2027

2022

Достигнати
нормативно
определените
изисквания за
разделно
събиране на
биоразградим
ите отпадъци
Закупени
компостери и
предотвратен
и зелени и
други
биоотпадъци

Закупени
контейнери

Достигнати
нормативни
изисквания за
разделно
събиране на
биоразградим
ите отпадъци
Закупено
МПС

Подготвени
изменения в
Наредбата за
управление
на
отпадъците

Приети
изменения в
Наредбата за
управление на
отпадъците

Ежегодно Брой
предоставени
компостери
на
домакинстват
а през всяка
от годините
на
програмата
Ежегодно Брой
закупени
контейнери

Общ брой
закупени
компостери за
фамилно
компостиране
Общ брой
домакинства,
прилагащи
фамилно
компостиране
Общ брой
закупени
контейнери за
зелени и
биоразградими
отпадъци.

Брой
отредени
терени за
събиране на
зелени
отпадъци

Брой отредени
терени за
събиране на
зелени
отпадъци

Брой
закупени
МПС

Общ брой
закупени МПС

Общински
съвет

Община

Община

МОСВ
ПУДООС
РСУО
Домакинства

Община

РСУО

Общински
съвет

Община

Община

РСУО
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7.4. Подпрограма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на
строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради
Строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради се характеризират с
висок потенциал за рециклиране и повторна употреба, като някои от техните компоненти имат
висока ресурсна стойност. Правилното управление на строителните отпадъци и отпадъците от
разрушаване на сгради допринася за постигането на устойчивост и подобряване качеството на
живот. Поради тази причина отпадъците от строителство и разрушаване са определени като
ключов аспект в пакета за кръгова икономика, представен от ЕК през 2015 г. Според РДО до
2020 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 70% от
общото им тегло, като се изключват незамърсени почви, земни и скални маси от изкопи в
естествено състояние. Целите не са променени с приетата Директива (ЕС) 2018/851 на
Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива
2008/98/ЕО относно отпадъците. В националното законодателство заложената крайна цел за
рециклиране и друго оползотворяване на материали от неопасни отпадъци от строителство и
разрушаване до 1 януари 2020 г. от най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците също не
е променяна и се запазва и за периода на НПУО 2021-2028 г.
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 ценен ресурс. Това е основен подход в устойчивото управление на отпадъците, наложен от
активната политика на ЕС в това направление.
Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани
строителни материали, Обн. ДВ.. бр.98 от 8 Декември 2017 г., определя някои допълнителни
изисквания за управлението на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни
материали в строителството. Съгласно сроковете, определени в ЗУО в тази наредба се
регламентират конкретни цели за оползотворяване на определени видове строителни отпадъци
и етапите за тяхното изпълнение.
С наредбата се регламентират:
1. създаването на система за управление и контрол на дейностите по събиране,
транспортиране и третиране на строителните отпадъци (СО);
2. изискванията за влагане на рециклирани строителни материали в строителството;
3. изискванията за управление на СО в процеса на строителство и премахване на строежи.
Целта на наредбата е:
1. 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,
третирането и транспортирането на СО;
2. да се насърчи рециклирането и оползотворяването на СО за постигане на целите по чл.
32 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
Важна предпоставка за постигане на целите са част от действията, предприети на
национално ниво до момента, а именно:
 за първи път е разработен и одобрен Национален стратегически план за управление
на отпадъците от строителство и разрушаване на територията на Република България за
периода 2011-2020 г.;
 одобрени са нормативни разпоредби в ЗУО и в Наредбата за управление на
строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. В тях са
разграничени ясно отговорностите на общинските, регионалните и централните институции.
Условията и редът за събиране, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на СО
на територията на съответната община се определят с наредбата по чл. 22 ЗУО.
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Община Лозница, 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 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.
Анализите на строителните отпадъци и на инфраструктурата за строителните отпадъци
ни показват, че община Лозница, както преобладаващата част от общините в България
депонира строителните си отпадъци, а част от фирмите и гражданите често ги изхвърлят
нерегламентирано.
Отпадъците от строителство и ремонти: камъни, тухли, бетон, гипс и др. заемат
значителен дял в морфологичния състав на отпадъците в община Лозница – около 15,88%
средногодишно. Отчитайки факта, че голяма част от сградният фонд в общината е амортизиран,
пътната и улични мрежи се нуждаят от ремонти, можем да предположим, че новото
строителство и обновяването неминуемо ще доведе до генериране на по-големи количества
земни маси и строителни отпадъци. Необходимо е да се предприемат мерки за осигуряване
селективното разделяне на отпадъците на мястото на образуване и изграждането и
функционирането на съоръжения за рециклиране на строителни отпадъци, с цел тяхното
оползотворяване.
На територията на община Лозница, както и в региона все още няма инсталация за
рециклиране на строителните отпадъци. За това е необходимо Общината да направи проучване
за възможностите за рециклиране на строителните отпадъци в териториално близки райони
или изграждане на собствена инсталация, както и за оползотворяване на строителни отпадъци в
обратни насипи, рекултивация на нарушени терени и стари депа и други подобни и
информиране на гражданите и организациите, чрез публикации на интернет страницата си.
В Наредбата за управление на дейностите с отпадъци и поддържане на чистотата на
територията на Община Лозница и Наредбата за принудителното изпълнение на заповеди за
премахване на незаконни строежи или части от тях, следва подробно да са описани дейностите
по управление на строителните отпадъци в общината.
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 повисок 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 договор за предаване на отпадъци преди издаване на разрешението за строеж или
с плана за управление на отпадъците при разрушаване на сгради.
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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 и „меки“ мерки.
Инвестиционните мерки са свързани главно с изпълнението на съоръжения и инсталации
за селективно разрушаване, подготовка, рециклиране и оползотворяване на строителни
отпадъци и за производство на рециклирани строителни материали. Необходимостта от
изграждането на такива съоръжения, местоположението и капацитета им са дефинирани в
Националния стратегически план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване
на територията на Република България.
Пряко отношение към постигане на набелязаната цел на настоящата програма са мерките
от другите програми на плана, свързани с:
• Програми за обучение на служители за целите на изпълнение на изискванията за
селективно разрушаване на сгради и за разделяне на строителните отпадъци в процеса на
строителството;
• Осъществяване на информационните кампании за насърчаване на населението и бизнеса
да събира разделно отпадъците и за активно предоставяне на информация за отпадъците;
• Разработване и внедряване на интегрирана общинска информационна система за
отчитане на отпадъците, включително изпълнението на целите за рециклиране и
оползотворяване на отпадъци с подсистема за строителните отпадъци.
България има много малко практически опит в разглежданата област, поради което са
необходими постоянни и координирани усилия на централните, регионалните и местни власти
както и на бизнеса от строителния бранш и на неговите браншови организации. При планиране
на осъществяване на мерките, отнасящи се до строителните отпадъци е взето под внимание, че
за депонирането на тези отпадъци се заплащат отчисления за депониране за всеки тон
депониран отпадък, аналогично на отчисленията за депониране на битови отпадъци.
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
ПОДПРОГРАМА ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ
ОТПАДЪЦИ И ОТПАДЪЦИ ОТ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ
Стратегическа цел: 2
Оперативна/и цел/и:
Текущи индикатори
Целеви индикатори

Мярка
1.Увеличаване на
количествата
рециклирани и
оползотворени
отпадъци от
строителни дейности
и от разрушаване на
сгради

Дейности (мерки)
1.1. Подготовка и
реализация на
проект за
изграждане на
общинска
инсталация за
временно
съхранение и
третиране на
строителни
отпадъци
1.2. Ежегодна
експлоатация и
поддръжка на
общинска
инсталация за
третиране на
строителни

Нарастване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци
Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране, транспортиране, рециклиране и
оползотворяване на отпадъците
Ежегодно отчитане на количествата рециклирани строителни материали, вложени в строежите с възложител Община
Лозница, съгласно изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани
строителни материали.
Брой одобрени от Община Лозница инвестиционни проекти с включен План за управление на строителните отпадъци
Достигане на 50% рециклиране на образуваните строителни отпадъци в общината до 2027 г.
Брой одобрени от Община Лозница инвестиционни проекти с включен План за управление на строителните отпадъци
Източници
Бюджет
на финансиране
(лева)

Срок за
реализация

300000

ПООС
Отчисления по
чл.64 от ЗУО/
Общински
бюджет

2022-2025

50000

Отчисления по
чл.64 от ЗУО/
Общински
бюджет

2025-2027

Очаквани
резултати
Селективно
разрушаване,
подготовка,
рециклиране и
оползотворяване
на строителни
отпадъци и
производство на
рециклирани
строителни
материал
Намаляване на
депонираните
строителни
отпадъци и
подготовка за
повторната им
употреба

Индикатори за изпълнение
Текущи
-

Експлоатация
на 1 брой
общинска
инсталация за
третиране на
строителни
отпадъци

Отговорни институции

Целеви
Въведена в
експлоатация 1
брой общинска
инсталация за
третиране на
строителни
отпадъци

Водеща
Община

Партньор
РСУО

Количество
рециклирани,
оползотворени
строителни
отпадъци;
Количество
произведени

Община

РСУО

149 стр.

Програма за управление на отпадъците на територията на община Лозница 2021-2028 г.

Мярка

Дейности (мерки)

Източници
Бюджет
на финансиране
(лева)

Срок за
реализация

Очаквани
резултати

отпадъци

1.3. Прилагане на
контрол за
изпълнение
изискванията на
ЗУО относно
строителните
отпадъци и
Наредбата за
строителните
отпадъци и за
влагане на
рециклирани
строителни
материали
1.4. Включване в
тръжните
документи за
строителство на
сгради, пътища и
други елементи на
техническата
инфраструктура на
изискването за
влагане в
строежите на
рециклирани
строителни
материали

-

-

2021-2027

-

-

2021-2027

Осъществен
контрол за
изпълнение
изискванията на
ЗУО относно
строителните
отпадъци и
Наредбата за
строителните
отпадъци и за
влагане на
рециклирани
строителни
материали
Оползотворяване
на строителните
отпадъци

Индикатори за изпълнение
Текущи

Целеви
рециклирани
строителни
материали
брой
Количества
извършени
рециклирани
проверки; брой строителни
наложени
материали
санкции;
брой съставени
предписания

2021-2023 - 8% 2024-2027 -10%

Отговорни институции
Водеща

Партньор

Община

Възложители
на
инвестицион
ни проекти

Община

150 стр.

Програма за управление на отпадъците на община Лозница 2021-2027 г.

7.5. Подпрограма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на масово
разпространени отпадъци /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 /излези от
употреба МПС/, ИУЕЕО /излязло от употреба електрическо и електронно оборудване/ 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.
Заложените в НПУО 2021-2028 г. цели за МРО по години са следните:
Таблица 42: Цели за масово разпространени отпадъци по години
Група МРО

Отпадъци от опаковки

ИУМПС
ИУЕЕО
Отпадъци от отработени
масла
Отпадъци от гуми

Цели
До 2025 г.:
65% от теглото на образуваните отпадъци от опаковки се
рециклира, в т.ч.
Пластмаси: 50%
Дърво: 25%
Черни метали: 70%
Алуминий: 50%
Стъкло: 70%
Хартия и картон: 75%
До 2030 г.:
70% от теглото на образуваните отпадъци от опаковки се
рециклират, в.т.ч.:
Пластмаси: 55%
Дърво: 30%
Черни метали: 80%
Алуминий: 60%
Стъкло: 75%
Хартия и картон: 85%
Ежегодно: ниво на повторна употреба и оползотворяване, не пониско от 95% от теглото на всяко ИУМПС
Ежегодно: ниво на повторна употреба и рециклиране, не по-ниско
от 85% от теглото на всяко ИУМПС
Ежегодно: разделно е събрано мин. 65% от средното тегло на
пуснатото на пазара ЕЕО през предходните три години
Ежегодно: мин. 40% от количеството масла, пуснати на пазара през
съответната година
Ежегодно: не по-малко от 50% от количеството гуми, пуснати на
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Група МРО
Отпадъци от портативни
батерии и акумулатори
(ПБА)
Отпадъци от
индустриални батерии и
акумулатори
Отпадъци от автомобилни
батерии и акумулатори

Цели
пазара на РБ през текущата година се регенерират и/или рециклират
Ежегодно: разделно са събрани мин. 45% от пуснатите на пазара
ПБА с изключение на ПБА, които са били пуснати на пазара, но са
изнесени или изпратени от територията на страната
Ежегодно: разделно са събрани мин. 25% от пуснатите на пазара
индустриални батерии и акумулатори
Ежегодно са събрани разделно 100% от пуснатите на пазара
автомобилни батерии и акумулатори

Подпрограмата за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО
включва основно „меки” мерки, които имат организационен, административно-регулаторен и
информационно-образователен характер.
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
ПОДПРОГРАМА ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА МАСОВО
РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ /МРО/
Нарастване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци

Стратегическа цел: 4

Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране, транспортиране, рециклиране и
оползотворяване на отпадъците
Брой домакинства, търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, които участват в
системите за разделно събиране и подготовка за рециклиране и оползотворяване на масово разпространени
отпадъци
През 2027 г. :
100% от населението участва в системи за разделно събиране на масово разпространени отпадъци
Минимум 65% от теглото на образуваните масово разпространени отпадъци се рециклира и оползотворява

Оперативна цел:
Текущи индикатори
Целеви индикатори

Мярка

1. Подобряване
информираността
и участието на
населението и
бизнеса, относно
дейностите по
управление на
отпадъците

Дейности
(мерки)

Бюджет
(лева)

1.1. Въвеждане на системи
за събиране на масово
разпространени и опасни
отпадъци, т.ч.
/луминисцентни лампи,
батерии, акумулатори и
отработени масла,
електрически и
електронни уреди, излезли
от употреба МПС и др./
1.2. Публикуване на обяви
за консултации, срещи,
обществени обсъждания и
други в процеса на
вземане на решения по
общински нормативни

20 000

-

Източници
на финансиране

Индикатори за
изпълнение

Отговорни
институции

Срок за
реализация

Очаквани
резултати

Организации по
оползотворяване
на отпадъци от
опаковки и МРО
Общински
бюджет

2021-2027

Разделно
събиране и
оползотворяване
на МРО

Брой
Количества
Община Организаци
сключени
събрани
я по
договор с
разделно
оползотворя
организации масово
ване на
по
разпространен
отпадъци от
оползотворява и и опасни
опаковки и
не
отпадъци
МРО

-

постоянен

Осигурени
предпоставки за
участие на
обществеността
в процеса на
вземане на

Брой
проведени
обществени
консултации/

Текущи

Целеви

Брой
проведени
обществени
консултации
/

Водеща

Партньор

Кмет
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Мярка

Дейности
(мерки)

Бюджет
(лева)

Източници
на финансиране

Срок за
реализация

актове и документи в
областта на управлението
на отпадъците

1.3. Провеждане на
информационни и
разяснителни кампании и
издаване на
информационни
материали за разделно
събиране и подобряване
на управлението на МРО

1 000

Общински
бюджет

Ежегодно

1.4. Провеждане на
анкетно проучване за
мнението, нагласите,
подобряване на
познанията и разширяване
на участието на
гражданите в системите за
разделно събиране на
МРО

-

-

Ежегодно

Очаквани
резултати

решения
относно
общинските
политики в
областта на
отпадъците
Гражданите и
фирмите са
информирани за
реда, начина и
ползите от
разделното
събиране и
оползотворяване
на битовите
отпадъци

Събрана
информация за
мнението на
обществеността
с цел
подпомагане
вземането на
управленски
решения

Индикатори за
изпълнение
Текущи

Целеви

Отговорни
институции
Водеща

обсъждания

обсъждания

Брой
проведени
информацио
нни
кампании за
разделно
събиране и
подобряване
управлението
на битовите
отпадъци

Минимум 7
броя
проведени
информацио
нни
кампании за
разделно
събиране на
МРО

Община

-

Проведени
минимум 3
анкетни
проучвания
до 2027 г.

Община
Община

Партньор

154 стр.

Програма за управление на отпадъците на община Лозница 2021-2027 г.

Мярка

Дейности
(мерки)

1.5. Публикуване на
годишните отчети по
изпълнение на ПУО до
2027 г.

Бюджет
(лева)

Източници
на финансиране

Срок за
реализация

Очаквани
резултати

Индикатори за
изпълнение
Текущи

Целеви

Водеща

Публикуван
и 7 годишни
отчети за
ПУО

Община

-

-

Ежегодно до
31 март

Осигурена
прозрачност при
изпълнение на
общинските
политики за
отпадъците

Брой
публикувани
годишни
отчети

1.6. Провеждане на местни
кампании по почистване
на обществени зелени
площи, паркове, градинки,
площади и др.

3000

Общински бюджет

Ежегодно
2021-2027

Повишено
участие на
населението и
бизнеса,
почистени
нереглсментира
ни замърсявания
и обществени
площи

Брой
проведени
кампании;
Брой
участници;
Количества
събрани и
извозени
отпадъци

1.7. Организиране на
творчески конкурси за
деца и ученици на тема
„Намаляване и
оползотворяване на
отпадъците“

500

Общински
бюджет

Ежегодно

Брой
конкурси;
Брой
участници

30 000

ПУДООС

Ежегодно

Развиване на
екологично
мислене и
отношение към
опазването на
природата сред
подрастващите
Реализирани
5 екологични
проекта

1.8. Участие в национални
кампании на ПУДООС

Отговорни
институции
Партньор

Проведени
Община
ОП
минимум 7
„Лозстрой”
кампании;
Минимум 50
участници
на година;
Количества
събрани и
извозени
отпадъци
Проведени
Община Училища,
минимум 8
детски
конкурси с
градини
минимум 20
участници
на година

Брой
Реализирани Община Училища,
реализирани минимум
детски
проекти
3
градини и
екологични
кметства
проекта
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7.6. Подпрограма за намаляване на количествата и на риска от депонираните битови
отпадъци
Депонирането на отпадъците стои на най-ниското ниво в йерархията на управление
на отпадъците, въведена с европейското и с 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.
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, включени в
предходните подпрограми, имат съществен принос и за предотвратяването и намаляването
на депонираните отпадъци.
В резултат на изпълнението на Програмата за намаляване на количествата и на
риска от депонираните битови отпадъци в НПУО 2021-2028 г. се очаква до 2040 г.
количеството на депонираните битови отпадъци в България да се намали до 10% или помалко от общото количество образувани битови отпадъци.
В настоящата подпрограма са включени допълнителни мерки от компетенциите на
Община Лозница, свързани с:
 осигуряване на екологосъобразно депониране на остатъчните битови отпадъци на
депо, отговарящо на всички нормативни изисквания;
 подобряване управлението на други потоци битови отпадъци извън обхванатите
битови отпадъци от предходните подпрограми, целящи подобряване на тяхното
 разделно събиране и отклоняването им от депониране, най-вече на опасните
отпадъци от бита;
 следексплоатационни грижи и мониторинг за рекултивираните участъци от сторото
депо за ТБО.
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.
Всички нерегламентирани сметища на територията на община Лозница са
почистени и закрити, в изпълнение на задълженията на кметовете на общини, съгласно
чл.19, ал. 3, т. 15 от ЗУО за организиране почистването на нерегламентирани сметища. При
периодичното възникване на нови, същите се почистват своевремнно от общинското
предприятие „Лозстрой”.
Като част от РСУО – Разград, остатъчните битови отпадъци от община Лозница се
депонират на регионално депо, което отговаря на европейските и националните изисквания
за екологосъобразно обезвреждане на отпадъци.
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
ПОДПРОГРАМА ЗА
ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПАТА С ПРЕУСТАНОВЕНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА
ОТ ДЕПОНИРАНИ ОТПАДЪЦИ
Стратегическа цел: 3
Оперативна цел:
Текущи индикатори
Целеви индикатори

Мярка

1. Остатъчните
количества
битови
отпадъци се
обезвреждат,
съгласно
нормативните
изисквания през
целия период на
програмата

Ефективно управление на отпадъците, гарантиращо намаляване на количествата и на риска от депонираните битови
отпадъци
Предотвратяване и намаляване на риска от замърсявания с отпадъци
Количества битови отпадъци, генерирани на територията на община Лозница депонирани в депа, отговарящи на нормативните
изисквания
100% от битовите отпадъци, генерирани на територията на община Лозница предназначени за депониране се обезвреждат в
депа, отговарящи на нормативните изисквания

Дейности (мерки)

1.1. Закриване и
рекултивация на старото
общинско депо за битови
отпадъци, разположено в м.
„Куза”, с. Трапище, община
Лозница
1.2. Подновяване на
амортизираните съдове за
смет /закупуване на нови/,
обновяване и техническа
поддръжка на
транспортните средства за
извозване на отпадъци

Бюджет
(лева)

1 000 000

100 000

Източници
на
Срок за
финансиране реализация

ОПОС
ПУДООС
Държавен
бюджет
Общински
бюджет
Отчисления
по ЗУО
Общински
бюджет
Отчисления
по ЗУО

2021 - 2023

2021 - 2027

Индикатори за изпълнение
Очаквани
резултати

Текущи

Целеви

Отговорни
институции
Водеща

Партньор

Рекултивирано
общинско депо

1 бр. общинско
депо
неотговарящо
на
екологичните
нормативни
изисквания

1бр.
рекултивирано
общинско депо с
преустановена
експолатация

Община

Избран по
ЗОП
изпълнител

Ефективна и
обезпечена с
необходимия брой
съдове система за
събиране и
извозване на
смесените битови
отпадъци

Ежегодно Брой съдове за
смет;
Брой
транспортни
средства за
извозване на
отпъдъци

Брой подновени
Община
контейнери и кофи
за смет;
Брой закупени
нови транспортни
средства за
извозване на
отпадъци

ОП
„Лозстрой”
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Мярка

Дейности (мерки)

Бюджет
(лева)

Източници
на
Срок за
финансиране реализация

1.3. Поставяне на
видеонаблюдение и контрол
на критичните точки за
образуване на
нерегламентирани сметища

5 000

Общински
бюджет,
Държавен
бюджет

1.4. Регулярно почистване на
нерегламентирани сметища в
покрайнините на селищата в
общината

50000

Общински
бюджет

Индикатори за изпълнение
Очаквани
резултати

Предотврането
образуване на
нерегламентирани
замърсявания на
територията на
общината
2021 - 2027 Недопускане на
нерегламентирани
сметища в общината
2021 - 2027

Текущи

Целеви

Брой
изградени
системи за
видеонаблюде
ние

В края на периода
на Програмата
няма допуснати
замърсявания

-

Отговорни
институции
Водеща

Партньор

Община

ОП
„Лозстрой”

Брой почистени
Община
нерегламентирани
сметища към 2027 г.

ОП
„Лозстрой”
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7.7. Подпрограма за подобряване на административния капацитет за управление на
отпадъците
Община Лозница е добре организирана администраитвно и осигурена с подходящи
кадри, които имат ресурс и подготовка за бъдещо развитие. Формирани са Дирекция и
комисии към Общинския съвет, които пряко или косвено са свързани с опазване на
околната среда и управлението на отпадъците.
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. Дейностите по
управление на отпадъците представляват комплекс от решения, действия и дейности,
свързани с образуването на отпадъците, екологосъобразното им третиране на база
определена информация, както и различните форми на контрол.
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 Лозница цели до 2027 г.
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 Лозница 2021-2027 г.
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
ПОДПРОГРАМА ЗА
ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Стратегическа цел: 3

Нормативно регулиране и укрепване на административния капацитет на Общинската администрация за
управление на отпадъците
Брой изпълнени мерки от плана
Подобрена нормативна и програмна осигуреност и повишен капацитет на служителите в Община Лозница

Оперативна цел:
Текущи индикатори
Целеви индикатори

Мярка

1. Нормативна
и програмна
осигуреност на
дейностите по
управление на
отпадъците

Ефективно управление на отпадъците, гарантиращо чиста и безопасна околна среда

Дейности
(мерки)

Бюджет
(лева)

Източници
на
финансиране

1.1. Приемане на
промени в общинската
нормативна уредба
съобразно развитието
и изискванията на
европейското,
националното
законодателство и
местните политики за
отпадъци
1.2. Изготвяне на
годишен отчет пред
ОбС Лозница и
РИОСВ – Русе за
изпълнение на
Програмата за
управление на
отпадъците

-

-

-

-

Индикатори за изпълнение
Срок за
реализация

постоянен

ежегодно

Очаквани
резултати

Текущи

Целеви

Нормативна
осигуреност

Брой приети/
допълнени
документи в
областта на
управление на
отпадъците

Наблюдение,
отчетност и
контрол на
изпълнението
на Програмата

Ежегодно –
Общ брой изготвени
Изготвен 1 брой отчети за изпълнение
отчет
на Програмата за
управление на
отпадъците 20212027 г.

Отговорни институции

Водеща

Брой приети
Кмет
промени в общински
нормативни
документи при
установена
необходимост

Партньор
Общински
съвет

Община
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Мярка

Дейности
(мерки)

2.1. Обучения на
служители в
общинската
администрация и
други общински звена
по теми за управление
на отпадъците
3.1.Изграждане на
3.
Подобряване единна
информационна
на
информацион система за управление
на отпадъците, която
ното
да осигурява
осигуряване
на дейностите възможност за
за управление събиране, съхранение
на отпадъците и обработка на
данните
2. Постоянно
повишаване
на
квалификаци
ята на
служителите

Бюджет
(лева)

Източници
на
финансиране

Индикатори за изпълнение
Срок за
реализация

Очаквани
резултати

Текущи

Целеви

Отговорни институции

Водеща

Партньор

2000

Общински
бюджет
НСОРБ
МОСВ

постоянен

Повишена
Брой проведени Брой обучени
квалификация и обучения
служители
умения на
служителите

Община

АСЕКОБ
МОСВ
РИОСВ
НСОРБ

3000

Общински
бюджет

2021-2027

Общината
разполага с
достоверна
информация в
реално време за
генерираните
отпадъци

Община

АСЕКОБ
РИОСВ
ИАОС

-

Внедрена и
функционираща 1
брой информационна
система за
управление на
отпадъците
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VIII. КООРДИНАЦИЯ С ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
Програмата за управление на отпадъците на община Лозница за периода 2021-2027 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 България 2030: Национална програма за развитие (НПР 2030)
Една от петте оси на развитие, заложени в НПР 2030 е „Зелена и устойчива България“, в
рамките на която са определени три национални приоритета, първият от които е: „Кръгова и
нисковъглеродна икономика“.
3 Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие
2030 г.
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.
4 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.
5 Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух
2018-2024 г.
6 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.
162 стр.

Програма за управление на отпадъците на община Лозница 2021-2027 г.

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.”.
7 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 Република 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.
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 Лозница е изцяло съгласувана и
подчинена на принципите, целите, програмите, мерките и дейностите, заложени в НПУО
2021-2028 г.
8 Стратегията и плана за действие за преход към кръговата икономика на Република
България за периода 2021 –2027 г.
9 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.
10 Стратегия на ЕО относно бъдещото управление на битовите отпадъци;
11 Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа
12 Зелена книга за Европейска стратегия за пластмасовите отпадъци в околната среда
13 Интегриран план в областта на енергетиката и климата в Република България 20212030 г.
14 Интегрирана териториална стратегия за развитие на СЦР 2021-2027 г.
15 План за интегрирано развитие на община Лозница 2021-2027 г.
16 Програма за опазване на околната среда на община Лозница за периода 2021-2027 г.
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IX. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ НА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ОТПАДЪЦИТЕ
Наблюдението и оценката на изпълнението на програмата са ключови етапи от
цялостния процес на планиране, с оглед проследяване на изпълнението на предварително
поставените цели, срокове и ресурси и навременно предприемане на действия за преодоляване
на възникващи проблеми при реализацията на мерките, а при необходимост - извършване на
актуализация.
Член 52 от ЗУО поставя рамкови изисквания към разработването на програми за
управление на отпадъците от общините, като поставя и следните най-общи изисквания по
отношение на наблюдението, отчета и контрола на програмата:
 Програмата се актуализира при промяна във фактическите и/или нормативните
условия;
 Кметът на общината информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за
изпълнението на програмата през предходната календарна година.
Наблюдението на изпълнението на Програма за управление на отпадъците на община
Лозница 2021-2027 г. е процес на системно събиране и анализ на информация, относно хода
на изпълнение на включените в програмата мерки. За всяка мярка или група от мерки в
отделните подпрограми към програмата са посочени очаквани резултати от изпълнението й,
както и индикатори за текущо изпълнение и целеви индикатори. Именно за посочените
резултати и конкретно определени индикатори ще се събира необходимата информация в
рамките на системата за наблюдение, отчет и контрол. В допълнение към изпълнението на
текущите и целевите индикатори, за всяка мярка се наблюдава и спазването на предвидения
график и степента на изразходване на ресурсите.
Наблюдението на изпълнението на програмата за управление на отпадъците включва
няколко важни аспекта.
Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на общинската
програма за управление на отпадъците. Той определя звеното в структурата на общинската
администрация, което ще отговаря за събиране и обобщаване на информацията за изпълнение
на включените в програмата мерки, както и за изготвяне на годишния отчет за изпълнение на
програмата.
Вторият аспект се отнася до събиране на информация за проследяване на напредъка на
изпълнението на програмните цели. Осигуряването на достатъчно и надеждни данни в единен
формат за образуване, състав, събиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците е от
съществено значение за проследяване на напредъка към постигане на целите и осъществяване
на контрол по изпълнение на мерките. Изключително важно е общината да разработи и
прилага единна информационна система за отпадъците. С оглед на това, че за някои мерки ще
се налага измерване на информираността, развитието на социалните нагласи и участието на
населението и бизнеса при изпълнение на мерките за отпадъците, целесъобразно е общината
да
проведежда
проучвания или анкетни допитвания. Сроковете за събиране и
систематизиране на данните трябва да са съобразени с нормативно изискваните срокове за
отчети и доклади, с цел постигане на ефективност и ефикасност на процеса. ЗУО изисква
кметът на общината да представя годишен отчет за изпълнение на програмата за управление
на отпадъците за предходната година до 31 март, а регионалните сдружения за управление на
отпадъците да представят годишни отчети за изпълнение на целите по чл. 31 от ЗУО до 10
март на следващата година.
На трето място, системата за наблюдение, отчет и контрол на изпълнението на
програмата включва действия, които осигуряват необходимата информация за междинни
оценки и окончателна оценка на степента на изпълнение на целите, както и механизъм за
анализ на причините за евентуални проблеми при изпълнението им и за актуализация при
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необходимост. Като административен подход следва кметът на общината да издаде заповед, в
която подробно да са описани отговорностите на всички структурни звена в общината за
набиране на съответната информация със съответните срокове, както и за обобщаването й и
подготовката на Отчет пред общинския съвет за изпълнението на общинската програма за
управление на отпадъците.
Орган за контрол по изпълнение на програмата е общинският съвет. Кметът на
общината информира ежегодно общинския съвет и обществеността за изпълнението на
програмата през предходната календарна година. За целта той изготвя Отчет за изпълнение
на Програмата за управление на отпадъците през съответната година, който се представя в
срок до 31 март, 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. Отчетът се изготвя на достъпен език и стил и включва графики, фигури,
таблици, които да илюстрират напредъка по изпълнение на мерките и целите. Това е
необходимо за по-добро разбиране на съдържанието от страна на неспециалисти в областта на
отпадъците - както общински съветници, така и широката общественост.
Член 52, ал.3, т.2 от ЗУО поставя най-общи изисквания по отношение на
актуализацията на разработените от общините програми за управление на отпадъците програмата се актуализира при промяна във фактическите и/или нормативните условия.
Необходимост от актуализация на общинската програма за управление на отпадъците може да
възникне по различни причини:
 в резултат от въздействието на „външни“ фактори - например промени в изискванията
на европейското и българското законодателство, които налагат промяна в поставените
в програмата стратегически и специфични цели и в съответните програмни мерки;
 в резултат на фактори, свързани с изпълнението - значително изоставане в
изпълнението на програмните мерки и/или липса на напредък за постигане на целевите
индикатори въпреки изпълнението на програмните мерки, което налага прилагането на
допълнителни мерки към вече приетите или замяна на някои от приетите мерки, които
не дават очаквания предварително резултат.
С оглед значението на изпълнението на целите в общинските програми за управление
на отпадъците за изпълнение на националните цели, които страната докладва на ЕК, общината
следва да предвиди междинна оценка на програмата след тригодишен срок на изпълнение,
която ще посочи тенденциите и степента на изпълнение на програмните цели. В съответствие
с изводите от оценката следва да се извърши актуализация на програмата, ако се налага. Ако
обаче в резултат на промени в обстоятелствата се налага да се направи актуализация в друг
времеви период, то тя може да се извърши по всяко време от изпълнението на общинската
програма за управление на отпадъците.
Процедурата за актуализация на общинската програма за управление на отпадъците
следва процедурата за разработване и одобрение на програмата. Актуализацията на
програмата също трябва да премине през обществени консултации и да се приложи
законодателството за екологична оценка на планове и програми, след което да се одобри от
общинския съвет и да се публикува за информация на обществеността.
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Х. ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
АСЕКОБ
ББО
БО
ДБ/РБ/ОБ
ЕС
ЗБР
ЗМДТ
ЗМСМА
ЗООС
ЗУО
ЗУТ
ИАОС
ИУГ
ИУЕЕО
ИУМПС
МОСВ
МРО
МС
НПО
НППОО
НПУО
НСИ
НСОРБ
НУБА
ОПОС
ООООп
ОСР
ПИРО
ПО
ПОО
ПСОВ
ППОО
ПУДООС
РД
РДО
РИОСВ
РСУО
СО
ТБО

Асоциация на еколозите на общините в Република България
Биоразградими битови отпадъци
Битови отпадъци (ТБО - твърди битови отпадъци)
Държавен бюджет/Ребупликански бюджет/Общински бюджет
Европейски съюз
Закон за биологичното разнообразие
Закон за местните данъци и такси
Закон за местната администрация и местното самоуправление
Закон за опазване на околната среда
Закон за управление на отпадъците
Закон за устройството на територията
Изпълнителна агенция по околна среда
Излезли от употреба гуми
Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
Излезли от употреба моторни превозни средства
Министерство на околната среда и водите
Масово разпространени отпадъци
Министерски съвет
Неправителствени организации
Национална програма за предотвратяване образуването на отпадъци
Национален план за управление на отпадъците
Национален статистически институт
Национално сдружение на общините в Република България
Негодни за употреба батерии и акумулатори
Оперативна програма "Околна среда"
Организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки
Отпадъци от строителство и разрушаване
План за интегрирано развитие на община
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