
В съответствие с „Методически указания за разработване на регионални програми 
за управление на отпадъците“, утвърдени със Заповед № РД-211/31.03.2015 г. на 
Министъра на околната среда и водите, Община Годеч публикува Проект на Регионална 
програмата за управление на дейностите по отпадъците на регион Костинброд 
(РПУО)2017-2020 г.  

В връзка с нормативни основания в областта на отпадъцитеза провеждане на 
консултации със заинтересованите страни, разписани в чл. 4, ал.2 от Рамковата директива 
за отпадъците (Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците), съгласно препоръки относно 
консултации с обществеността, съдържащи се в Директива 2003/4/ЕС относно достъпа на 
обществеността до информация за околната среда, в съответствие с Методическите насоки 
на ЕК към страните членки за изготвяне на планове за управление на отпадъците на 
национално, регионално и общинско равнище, Община Годеч предоставя възможност на 
обществеността да направят своите предложения и становище по Проект на Регионална 
програмата за управление на дейностите по отпадъците на регион Костинброд 
(РПУО)2017-2020 г. в срок до 17:00 часа на 27.03.2017 г. в деловодството на Общинската 
администрация. 

1. Причини, които налагат разработване на Регионалната програма. 

Във връзка с управление на отпадъците на регионален принцип и в съответствие с 
принципите на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) е създадено Регионално 
сдружение за управление на отпадъците - регион Костинброд (РСУО – Костинброд).  
С Протокол от 14.07.2016 г. от проведено Общо събрание на РСУО Костинброд е взето 
решение да се изготви Регионална програма за управление на дейностите по отпадъците на 
регион Костинброд с цел организиране на мерки на регионално ниво, за да съумеят 
общините да постигнат националните и европейските цели в сектор отпадъци. 

Регионална програмата за управление на дейностите по отпадъците на регион 
Костинброд (РПУО), включващ общините Костинброд, Божурище, Годеч, Драгоман, Своге 
и Сливница, е изготвена за периода 2017-2020 г. на основание чл. 52, ал. 6 от ЗУО, съгласно 
който се предоставя възможност кметовете на две или повече обедини в регионална 
система за управление на отпадъците, да разработят обща програма за управление на 
отпадъците, в случай че задълженията, отговорностите и мерките, засягащи отделните 
общини, са ясно разграничени в подпрограмите. 

Програмата за управление на дейностите по отпадъците на Регион Костинброд 
(2017 – 2020 г.) се явява един от най-важните инструменти за прилагането на 
законодателството по управление на отпадъците на местно ниво и представлява документ, 
който цели да послужи за бъдещо по-ефективно и екологосъобразно управление на 
отпадъците. 

Регионалната програма за управление на отпадъците на регион Костинброд включва 
необходимите мерки за изпълнение на общините, регламентирани в Глава втора, Раздел III 



на ЗУО. Програмата обхваща всички дейности, които произтичат като задължение на 
общините, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 
53/13.07.2012 г.) и подзаконовите нормативни актове.  

2. Цели, които се поставят: 

Чрез определянето на стратегически и оперативни цели при изготвянето на 
Регионална програма за управление на отпадъците на Регион Костинброд (2017 - 2020 г.) се 
дефинира секторната политиката и рамката на управление на отпадъците в Региона на 
местно ниво. Определянето на целите подпомага и определянето на конкретните методи и 
мерки, чрез които да се изпълни програмата, както и необходимите финансови, технически 
и експертни характеристики и потенциал за това. В съответствие с изискванията на ЗУО, 
целите на регионалната програма за управление на отпадъците за Регион Костинброд са в 
съответствие с Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. 

Основната цел на програмата е да допринесе за устойчивото развитие на общините 
чрез реализиране на интегрирана система за управление на отпадъците, която да доведе до 
намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от генерираните отпадъци, 
подобряване ефективността на използване на отпадъците като ресурс, увеличаване 
отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите за управление на 
отпадъците. Въз основа на това изпълнението на стратегическите цели, чието постигане е 
въпрос на настоящата програма, ще допринесе за изпълнението на генералната 
стратегическа цел за ефективно използване на отпадъците като ресурси и намаляване на 
генерирането и на депонирането им. 

Програмата съдържа преглед на текущото състояние на региона, по отношение 
управлението на отпадъците, както и регламентира целите, принципите, мерките, начините 
на изпълнение, начините за контрол, начините за финансиране на дейностите и очакваните 
резултати за изпълнение на задълженията на Общинската администрация по отношение на 
управлението на отпадъците. 

Разработването на програмата е съобразено с йерархията при управление на 
отпадъците, съгласно изискванията на Европейският съюз/ЕС, а именно: 

 Предотвратяване  
 Подготовка за повторна употреба  
 Рециклиране  
 Друго оползотворяване 
 Депониране 

Програмата отчита риска от въздействието на отпадъците върху околната среда, 
средствата и методите за тяхното най-екологично третиране, като и ограничаване на риска 
върху човешкото здраве от тяхното въздействие. 



Тя е инструмент, чрез който се очертава бъдещата рамка за управлението на 
отпадъците. Процесът на предварително планиране е важна част от цялостната насока и 
постигането на конкретни резултати в тази област. 

Чрез разработването на програмата се цели навременно предвиждане, както на 
необходимия финансов ресурс за изпълнение на дейността, така и на конкретни мерки, 
които следва да се предприемат при управлението на отпадъците, изпълняващи 
законодателството в тази област. 

Програмата е разработена съгласно Национален план за управление дейностите по 
отпадъци (НПУДО) 2014 -2020 г. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на Програмата: 

В приложение към програмата са изготвени 9 анализа, свързани със 
съществуващото положение по управление на отпадъците в общините. Въз основа на 
основните изводи и препоръки по всеки анализ са идентифицирани дейностите (мерките) 
за постигане на целите, поставени в националното законодателство по управление на 
отпадъците до 2020 г. За всяка конкретна дейност (мярка) са определени източници на 
финансиране, срокове, очаквани резултати и индикатори за изпълнение на целите/мерките. 
Програмата включва 4 стратегически цели и 7 подпрограми. 

4. Очаквани резултати от прилагането на програмата: 

Към Програмата е разработен план за действие с подпрограми и с мерки за 
постигането.В план за действие към подпрограмата са идентифицирани конкретни мерки, 
които следва да се изпълнят от общините от РСУО - Костинброд, възможните източници 
чрез които може да се обезпечи финансовият ресурс, необходим за реализиране на 
мерките, индикативният срок за тяхното изпълнение, очакваните резултати, както и 
предложените индикатори, чрез които ще се извърши отчитането на предприетите 
действия. 

Резултатите могат да бъдат обобщени, както следва: 

 Резултат 1. Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез 
предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им 
използване 

 Резултат 2. Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени 
отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения 
за третиране на тях; 

 Резултат 3. Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна 
околна среда; 

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



5. Анализ на съответствието на Програмата с Националното и Европейско 
законодателство: 

Настоящата регионална програма за управление на отпадъците за Регион Костинброд е 
направена в пълно съответствие с изискванията на нормативната база за опазване на 
околната среда, управление на отпадъците и устройство на територията, в т.ч.: 

› Закон за опазване на околната среда; 
› Закон за управление на отпадъците; 
› Закон за местните данъци и такси; 
› Закон за устройство на територията; 
› Закон за опазване на земеделските земи; 
› Наредба за разделно събиране на биоотпаъци и третиране на биоразградимите 

отпадъци; 
› Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки; 
› Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа 

и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 
отпадъци; 

› Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства; 
› Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 

акумулатори; 
› Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти; 
› Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване; 
› Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми; 
› Наредба за управление на строителни отпадъци и влагане на рециклирани 

строителни материали; 
› Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне 

размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 
отпадъци; 

› Национален план за управление на отпадъците 2014 - 2020 г., приет с решение 
№ 831/22.12.2014 г. на МС на Република България; 

› Методически указания за разработване на регионални програми за управление 
на отпадъците, утвърдени със Заповед № P3-211/31.03.2015 г. на министъра на 
околната среда и водите; 

› Действащи общински стратегии, планове, програми и наредби, имащи 
отношение към управлението на отпадъците. 

 


