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ОТЧЕТ ЗА 2019 Г. НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

ГОДИНА НА ОБЩИНА СВИЩОВ  
/Приета с Решение № 276/30.06.2016 г. на Общински съвет / 

  

Стратегическа 

цел 
Специфична цел Дейности /мерки 

Бюд

жет- 

х.лв 

Източниц

и на 

финансир

ане 

Срок 

за 

изпъл

нение 

Очакван

и 

резултати 

Индикатори 

за изпълнение 

Отгов

орник 

 Цел 1: 
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 
 

  

Постигане на 

предварително 

определените 

нормативни цели 

за подготовка за 

рециклиране на 

отпадъчните 

материали, 

съдържащи се в 

битовите отпадъци 

към 2020 година.  

Създаване и поддържане на регистър за  всички юридически 

и физически лица, при чиято дейност се генерират отпадъци, 

поддържане на регистър на всички източници на 

промишлени, строителни и опасни отпадъци, вкл. регистър 

на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, 

стъкло, хартия и картон на територията на общината (чл.19, 

ал. 3, т. 14). 

Създаден регистър на площадките за предаване на 

отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на 

територията на Община Свищов. Публикуван ена сайта 

на Община Свищов на адрес 

http://www.svishtov.bg/images/docs/docs_1918799738.docx 

10 

хил 

лв. 

ПУДООС, 

ОПОС, 

отчислени

я по чл. 64 

2016 г База 

данни за 

планиране 

и отчет 

Създаден 

регистър 

Общ. 

админ

истрац

ия 

  

Осигуряване на звеното в общинска администрация с 

компютърна техника и визуални устройства 

Закупен нов принтер – 2018 г. 

10 

хил 

лв. 

ПУДООС, 

ОПОС, 

отчислени

я по чл. 64 

2016-

2017 г 

База 

данни за 

планиране 

и отчет 

  

  

Сключване на договори с лицензираните ОООО и 

организации по реда на чл. 35 от ЗУО с ясни ангажименти за 

годишни количества 

- На 24.02.2017 г. е сключен договор 94-Д-211/24.02.2017 г. 

с „Еко Партнърс България“ АД, лицензирана ОООО по 

реда на чл. 35 от ЗУО с ясни ангажименти за годишните 

количества. Договорът влезе в сила от 27.04.2017 г. 

0 Общински 

бюджет 

2016 г Осигурява

не на 

количеств

а за 

изпълнени

е на 

целите 

Сключен 

договор 

Общ. 

Админ

истрац

ия 

 Постигане на 

предварително 

определените 

нормативни цели 

за намаляване на 

потоците 

биоотпадъци за 

депониране 

Сключване на договор с оператора на регионалната 

инсталация за компостиране 

- С Решение на №411/21.12.2016 г. на Общински съвет – 

Свищов не се приема да се даде съгласие Кмета на 

Община Свищов да подпише договор с Община Никопол 

на основание чл. 9, ал. 2 от Договор за услуга 

№303/15.10.2015 г. с предмет „Избор на оператор за 

експлоатация и стопанисване на Регионална система за 

управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)”, 

0 Общински 

бюджет 

2016 г Осигурява

не на 

количеств

а за 

изпълнени

е на 

целите 

Сключен 

договор 

Общ. 

Админ

истрац

ия 
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сключен между Община Никопол (Възложител) и ДЗЗД 

„Екосорт Никопол” (Изпълнител). 

 

Разработване на общински или проект за изграждане на 

общинска площадка за приемане на отпадъци с център за 

повторна употреба и зона претоварна станция със 

съоръжения за разделяне на биоотпадъците  и 

контейнеровози за транспортиране до Регионално депо 

Санадиново 

- През 2017 г. е изградена претоварна станция за твърди 

битови отпадъци – 213 347 лв. 

9 750 

000 

лв 

ОПООС 

2015-2020 

година 

2016-

2017 г 

 Разработено 

проектно 

предложение 

пред ОПОС 

Общ. 

Админ

истрац

ия 

 

  

Постигане на 

предварително 

определените 

нормативни цели 

за намаляване на 

потоците 

строителни 

отпадъци за 

депониране 

Осигуряване на общинска площадка за депониране на земни 

маси и оползотворяване на строителни отпадъци с инертни 

свойства за обратни насипи и вертикална планировка и 

издаване на разрешение за дейността.  

До РИОСВ – Велико Търново са подадени е Уведомления 

за инвестиционно предложение за „Обособяване на 

площадка за временно съхраняване и третиране на 

строителни отпадъци на територията на Община Свищов 

в местност „Летището“, имот с идентификатор 

07363.82.1“ и „Обособяване на две площадки за 

компостиране на биоотпадъци на територията на Община 

Свищов – бившите селски сметища в местност „Елията“, 

с. Алеково, имот с идентификатор 00237.90.114 и местност 

„Стара циглена фабрика“, с. Овча Могила, имот с 

идентификатор 53196.81.179“. 

 

0.5 

млн 

 2017-

2018 г 

Осигурява

не на 

количеств

а за 

изпълнени

е на 

целите 

Сключен 

договор 

Общ. 

Админ

истрац

ия 

  Управление на 

специфични 

потоци отпадъци, в 

съответствие с 

изискванията на 

националното 

законодателство. 

Сключване на договори с лицензираните организация за 

оползотворяване на ИУМПС, НУБА и ИУЕЕ , както и 

договор за кампанийно събиране на опасни отпадъци от 

домакинствата 

 

- Сключен Договор №94-Д-872/24.10.2017 г. между 

Община Свищов и „Еко феникс” ЕООД. Срок на 

договора – 5 (пет) години. 

0 Общински 

бюджет 

Постоя

нен 
Отделяне

то на тези 

отпадъци 

от потока 

смесени 

отпадъци 

и 

улесняван

е на 

разделнот

о им 

събиране 

Сключен 

договор 

Общ. 

Адми

нистр

ация 



 3 

 Цел 2: 
Намаляване на 

вредното 

въздействие на 

отпадъците 

чрез 

предотвратяван

е образуването 

им и 

насърчаване на 

повторното им 

използване 

Увеличение на 

дела на повторна 

употреба на вещи 

и дрехи от бита 

Пилотни проекти за създаване на система за подходящо 

разпределяне на приетите и хигиенизирани дрехи и вещи за 

повторна употреба в общинската площадка за разделно 

събиране на отпадъци.  

  2019 г Създаване 

на 

система за 

съвместяв

ане на 

социалнит

е функции 

с 

намаляван

е на 

количеств

ото 

отпадъци 

за 

управлени

е 

Намаление на 

депонираните 

отпадъци и 

функциониран

е на система за 

намаляването 

им 

Общ. 

Админ

истрац

ия 

 Цел 3: 

Управление на 

отпадъците, 

което 

гарантира 

чиста и 

безопасна 

околна среда 
 

 Осигуряване на 

устойчив 

финансов бюджет 

на системата на 

поносими за 

населението цени. 

Създаване на общинска методика за определяне на такса 

“Битови отпадъци” в зависимост от количествата образувани 

отпадъци 

  2016 – 

2017 г 

  Общ. 

Админ

истрац

ия 

Екологосъобразно 

обезвреждане на 

отпадъците 

Сключване на договор с оператора на регионалното депо   по 

реда на ЗОП за депониране на смесени битови отпадъци.  

- С Решение на №411/21.12.2016 г. на Общински съвет – 

Свищов не се приема да се даде съгласие Кмета на 

Община Свищов да подпише договор с Община Никопол 

на основание чл. 9, ал. 2 от Договор за услуга 

№303/15.10.2015 г. с предмет „Избор на оператор за 

експлоатация и стопанисване на Регионална система за 

управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)”, 

сключен между Община Никопол (Възложител) и ДЗЗД 

„Екосорт Никопол” (Изпълнител). 

0 Общински 

бюджет 

Постоя

нен 

 Осигуряване на 

екологосъобраз

но 

обезвреждане 

на 

нерециклируем

ите отпадъци 

Общ. 

Админ

истрац

ия 

 Създаване на 

ефикасна правна 

рамка за  

управлението на 

отпадъците на 

местно ниво 

Актуализация на общинската наредба за управление на 

отпадъците, с въвеждане на ангажименти за отчитане на 

разделно предадените отпадъци, управление на строителните 

отпадъци и методика за такса битови отпадъци 

0 Общински 

бюджет 

2017-

2018 г 

 Осигуряване на 

мотивираща 

система за 

намаляване на 

отпадъците за 

управление и 

създаване на 

кръгова 

икономика в 

Общ. 

Админ

истрац

ия 
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общината 

 Цел 4: 
Превръщане на 

общественостт

а в ключов 

фактор при 

прилагане 

йерархията на 

управление на 

отпадъците 

  

  

 Създаване на взаимодействие с общинските служби, 

отговорни за образованието и културата за организиране на 

мероприятия за обучение на ученици, служители, НПО за 

съвременно управление на отпадъците. 

Във връзка с провеждане на ежегодната кампания „Да 

изчистим България“, „Еко Партнърс България“ АД 

предостави на община Свищов 400 жълти и 400 зелени 

чувала за разделно събиране, както и разяснителни 

брошури, ръкавици и маски. 

  Постоя

нен. 

 Осигуряване на 

мотивираща 

система за 

намаляване на 

отпадъците за 

управление и 

създаване на 

устойчива 

кръгова 

икономика в 

общината 

 

Общ. 

админ

истрац

ия 

 Организиране на ежегодни срещи на всички заети в дейности 

по управление на отпадъците представители на предприятия, 

администрации и НПО на територията на общината, на които 

да се анализират годишните резултати и да се наберат идеи за 

приложими действия 

300 

лв 

Общински 
бюджет 

От 

2016 г. 

ежегод

но 

   

Приложение: 

1. Справка за разделно събраните отпадъци от опаковки от системата за разделно събиране в община Свищов за 2019 г.; 

2. Справка за постъпило количество смесен битов отпадък 20 03 01 в Регионално депо за отпадъци с. Санадиново за 2019 г. 



Община Никопол Община Белене Община Свищов
Община 

Павликени
Община Левски Общо за месеца, т

Всичко: 2 253,300 1 388,900 7 610,660 4 482,900 3 386,960 19 122,720

331,580 1 768,860

240,780 1 363,720м.12.2019 1889,583 157,580 59,080 639,420 266,860

м.08.2019 1889,583 228,380 133,820 688,940 386,140

260,220 1 514,820

м.07.2019 1 889,583 250,860 56,760 711,920 524,160 225,180 1 768,880

м.06.2019 1 889,583 170,080 101,140 592,480 390,900

286,660 1 440,080

м. 05.2019 1 889,583 196,620 72,220 672,120 424,520 346,800 1 712,280

м. 04.2019 1 889,583 169,420 77,680 556,620 349,700

1 307,480

м. 03.2019 1 889,583 195,680 96,320 432,200 366,760 339,720 1 430,680

305,220 411,960 1 655,600

м. 02.2019 1 889,583 141,760 76,500 478,360 315,700 295,160

200,780 1 791,680

месец, година
по ТС средно за 

месеца, т                       

Вход смесен битов отпадък 20 03 01 за периода 01.01. - 31.12.2019, тона                                                        

м. 01.2019 1 889,583 163,020 114,420 660,980

м.09.2019 1889,583 201,740 225,060 734,900 429,200

м.10.2019 1889,583 204,540 228,700 709,740 403,040 196,160 1 742,180

м.11.2019 1889,583 1 626,460173,620 147,200 732,980 320,700 251,960
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Община Свищов вход смесен битов отпадък за периода 01.01. - 31.12.2019 г., т 
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Община Никопол Община Белене Община Свищов Община Павликени Община Левски Общо за месеца, т по ТС средно за месеца, т                        

Вход смесен битов отпадък 20 03 01  по месеци и по общини за периода 01.01. - 31.12.2019 г., т 
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oHtui4r-tA- cBt4UIOEI

OHOH t4fi

foduwen omqem sa SyuxtluoHupaHe Ha cucmeMama 3a pasdenuo ctlupaue ua omnadatqu om
onarcoexu sa 2019 e. e o6t4uua C,euqoe

l:

yBAXAEMI,| rOCnoA[ H rEHqEB,

C uacronqoro nucMo Br,t npegcraenue [ogrueH orqer sa SyHrqNoH[paHero Ha c[creMara 3a
pa3AenHo ct6npaHe Ha ornaAbqh or onaKoBKr, il3rpaAeHa or EKO flAPTHbPC EtflfApilfl A[ Ha
reprropl4nTa ua o6qmHa Carqoa ga 2019 r,

Kuu 31 .12.2019 r. Ha repilTopt4flra Ha o6r4r,lua CaNqoe ca pa3nonoxeHra 101 )Gnrr4 xoHrefrHepa sa
pa3AenHo ct6rapane Ha nflacrMaca, xapTilfl [ Meran Tiln rrny c o6eru 1700 n. r,1 101 seneHr xoHrey1Hepa ra
pa3AenHo ct6r,1paHe Ha crbKneHr onaKoBKr,r riln ilrny c o6eu 1700 n, O6q11rr o6eu Ha pa3nonoxeHilTe
xoHret,lHepu e 343 400 nilTpa. O6xeaHarrre or ct4creMaTa 3a pa3AenHo cr6npaHe HacereHil Mecra a o6rq11Ha
Caltqoe ca rp. Carar4oa, c. Opeu, c. lapeeeq, c, StnrapcKo cfll4BoBo, c, Koanoseq r c. Oaqa Morhna.

Xtnrrre xoHretaHepr ce o6cnyxaar ABa nbr[ MeceqHo, a 3eneH[Te xourerluepr - ABa nbril roA[ruHo.
Orpura-nogr3nbnHilTer'l sa Ero [laprnupc Stnrapran aa o6cnyxaaHero Ha LlBerHilTe xoHrefiHepr ea 2019 r, e
Ero Oeunrc E00[,

[lpepaapr,lreflHoro rperupaHe Ha ornaAbllhre npe3 ce r3B]puJBa or Ero .OeHuxc EOOfl Ha
cnelyanil3ilpaHb cenaprapauia ilHcTa naqve, ,r

Konil..lecreoro Ha ct6paHrre ornaAbqil or onaKoBKt4, qpe3 il3rpaAeHara or EKO nApTHbpC
Ebn[APl4fi A,Q cmcreua sa 2019 r, il npe4aAeHilTe 3a pellrKnilpaHe Marepilanil, nonyqeHil cneA cenapilpaHe
n0 BilAoBe, ca npilno)KeHil B cnpaBKa.

flprnoxexre:
1 ' Cnpaaxa 3a pa3AenHo ct6paHnre ornaAbqu or onaKoBKr or cr4creMara 3a pa3geflHo cr6npaHe a

o6qrHa Canqoa sa 2019 r,;

Karo 6naro4apuM 3a AoBeprero il ycneuHoro napTHbopcrBo, Br yaepnBaMe, qe npes 2020 r, EKO
flAPTHbPC u.le npoArnxh Aa ce 3a no-qilcrr4n o6nrx ua o6qrHa Cerqoe, aKTilBHo qe nonyruptl3vpa
eKo ilAeilTe cil fi n M rpax(AaHhTe.
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Cnpaara ra PCO or onaxoeru or xoxreixeplr, pa3noroxeH[ Ha replropt{flra Ha O6r4txa Cauqos sa 2019 roAuHa

O6u1o ronrrecrBo ornaArqr,
n3BO3eHl,t AO Cenaplpaqa
IHCTaIaUnf,

TOH 9.42 3.52 3.22 3.320 4.240 5.520 3.920 2.900 4.320 3.220 2.840 3.020
49.460

2 ll:go3eff, ron[,{egrBa crecex ofiaAtr Ao Aeno TOH 1.340 1.060 0.960 0.940 1.160 0.980 1.160 0.860 1.180 0.900 0.860 0.840 12.240
3 PCO ornagu{r h.1-r.21 TOH 8.080 2.460 2.260 2.380 3.080 4.540 2.760 2.040 3.'140 2.320 1.980 2.180 37.220

XAPTI4EH'It,I KAPTOHEHI{ ONAKOBKI.I TOH 1.660 1.460 1.360 1.420 1.860 1.380 1.640 1.220 1.900 1.380 1.140 1.300 17.720
NfiACTMACOBYI ONAKOBKN TOH 1.080 0.980 0.880 0.940 1.204 0.920 1.100 0.800 1.220 0.920 0.820 0.860 11.720
METAJIHl/I TOH 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.02( 0.020 0.020 0.020 0.240
cTbK,rEH'4 OTnMbqkl TOH 5.320 0.000 0.000 0.000 0.000 2.220 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7.540

100o/o

24.75Y0

75.25%

47.610/o

31.49a/o

A.64To

20.26Yo

*Xaprun
4.480

*flnacruacn
2.940

*Meunn
0.060

*Crtxno
5.

ga l-eo 9r,rcT oTnaAb(

*Xaprun
4.760

*Ilnacruacn
3.120

*Merann
0.060

*Crurno
0.000

Cnpaarara e cucreMarx3xpaHa lr o6pa6oreHa Ha 6a3a MeceqHu aKroBe.

Hgroreun:-*=..-
lz'lnrxa leoprreaa,

3a qucr oTnaAlK

qr4cT oInaAbK

a./

*Xaprrn 4.660

'n Emc, 3.060
*Merann 0.060

'CrEmo 2.220

*Xaprrn 3.820
'Ihacrucx 2.600

'Merann 0.061
*Crurno 0.00t

{s

iS 
"b,ll,f'*t pts.i pr ti ii

GDPR
чл. 4

GDPR

Заличени данни на основание чл. 4 и следващите от ОРЗД


