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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Програмата за управление на отпадъците на община Левски за периода 2021 – 2028 г. е 

изготвена от Сдружение за кръгова икономика „Феникс 2002“, съгласно сключен 

Договор от 05.03.2021г. за периода 2021 - 2028 г., на основание чл. 52, ал.1 от Закона за 

управление на отпадъците (в сила от 13.07.2012 г., обн., ДВ, бр. 19 от 5 Март 2021 г.), 

неразделна част от програмата за опазване на околната среда. Програмата е в унисон с 

НПУО 2021-2028г. и е приета с Решение №305 от 29.07.2021г. от Общински съвет – Левски. 

За Програмата е издадено Решение №ПН ЕО-16/2021г. за преценяване необходимостта 

от ЕО от Директора на РИОСВ-Плевен. Извършена планова проверка от РИОСВ-Плевен 

на 27.09.2021г. за дейността на общината през 2020г. В констативен протокол №УО-КМ-

29 е уточнено, че проверката се извършва във връзка с изпълнението на задълженията 

на органите на местното самоуправление и местната администрация по глава II, раздел 

III от ЗУО. Няма предписания. 

Основната цел на Програмата е да допринесе за устойчивото развитие на община 

Левски, чрез реализиране и прилагане на интегрирана система за управление на 

отпадъците, която следва да доведе до намаляване на въздействията върху околната 

среда, причинени от генерираните отпадъци, увеличаване дела на разделно събраните 

отпадъци както и стимулиране на инвестициите за подобряване управлението на 

отпадъците.  

Общинската програма за управление на отпадъците на община Левски, съдържа 5 (пет) 

подпрограми, с конкретни адресирани мерки към всяка една от тях, а именно: 

- подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци вкл. подпрограма за 

предотвратяване на образуването на хранителни отпадъци; 

- подпрограма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за 

рециклиране на битовите отпадъци; 
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- подпрограма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на 

строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради; 

- подпрограма за постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО 

вкл. подпрограма за управление на опаковки и отпадъци от опаковки; 

- програма за намаляване на количествата и на риска от депонираните битови 

отпадъци. 

Програмата включва и необходимите мерки за изпълнение на задълженията на кмета 

на общината, съгласно Глава втора, Раздел III на ЗУО. Приложени са необходимите 

административни, технически и финансови мерки за осигуряване на практическото 

прилагане на програмата и упражняване на дейности по контрол и мониторинг на 

практическото ѝ изпълнение.  

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

Генерална стратегическа цел: „Население и бизнес на община Левски, които подобряват 

прилагането на  йерархията на управление на отпадъците във всички процеси и нива“; 

Стратегическите цели, гарантиращи постигането на генералната стратегическа цел са: 

Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 

образуването им и насърчаване на повторното им използване; 

Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени 

отпадъци; 

Цел 3: Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци; 

Тези цели са в синхрон със Националния план за управление на отпадъците 2021 – 2028 

г. 

2. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНО-

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В ОБЩИНАТА. 

За изпълнение на ангажиментите, регламентирани в чл.19 от ЗУО и предвидените 

мерки в ПУО 2021-2028г. финансовия ресурс е разпределен по следния начин: от Такса 

БО, от общински бюджет и чрез натрупаните обезпечения и отчисления по чл.60 и чл.64 

ЗУО. През годината не са постъпвали допълнителни финансови ресурси, което 

затруднява изпълнението на някои от предвидените мерки. 

3. ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ ОБЩИНАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО.  

 Създадени механизми за събиране, обработка и анализ на данни 

За събраните и транспортирани количества БО, в това число третирани в РСУО-

Санадиново се извършва ежемесечна обработка на данните, като се проследяват 

постъпилите количества на вход сепарация, % съотношение на оползотворените и 

отделените за рециклиране отпадъчни потоци, спрямо % на депонираните количества. 

Отчитат се данните и за преведените отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО по сметката на 

Община Никопол. Извършва се анализ за генерираното количество отпадъци през 

годината, разделно събраното в организираните системи за разделно събиране на ОО и 

МРО, респективно за неоползотворимата фракция след сепарация. Отчитат се приетите 



отпадъци от Центъра за събиране и временно съхраняване на ОБО. Преценяват се 

нуждите от видовете съдове за събиране на БО, необходимостта от подмяна – подготвят 

се списъци според заявките на гражданите за еднофамилни кофи, Заповеди за подмяна 

на съдове тип „Бобър“, както и необходимостта от допълнителни позиции съдове за БО. 

Оптимизира се системата за сметосъбиране като се предоставят на определени 

жилищни и/или нежилищни обекти еднофамилни кофи, вместо контейнери тип 

„Бобър“. Районите и честотата на сметосъбиране се запазва същата, утвърдена със 

Заповед на кмета на Общината. С GPS-система се наблюдава процеса за сметосъбиране. 

 Преглед на проблемите, възникнали в процеса на изпълнение на програмата през 

съответната година, и предприетите мерки за преодоляването им 

Един от безспорно наболелите проблеми е свързан с остарялата и амортизирана 

техника -  сметосъбиращите автомобили. През 2021г. са закупени два броя, с различна 

вместимост, което подобри значително обслужването и облекчи графиците на ОП 

„БКС-Левски“ – гр. Левски. 

Остава нерешен въпросът с третирането на строителните отпадъци. Все още не е 

осигурен финансов ресурс за реализацията на Проект „Изграждане на площадка за 

третиране на битови и строителни отпадъци в град Левски“ . Възникна и 

необходимостта от актуализация на изготвените прединвестиционни проучвания, 

поради промяна в определени елементи в инвестиционното намерение на Община 

Левски, като например предварителна подготовка на отпадъка за повторно използване 

и последващо оползотворяване и/или обезвреждане. 

 Резултати от извършени оценки и тематични допитвания към края на съответната 

година 

Необходими стъпки: образователни модули за населението, в учебните заведения. 

Изграждане на така необходимата инфраструктура за третиране на битови и 

строителни отпадъци. Осигуряване на площадки за предаване на хартия, пластмаса, 

стъкло (прозоречно и домакинско), едрогабаритни отпадъци, центрове за поправка и 

повторна употреба. 

4. Напредък по изпълнение на целите и мерките в Програмата 

 4.1. Събирането на смесени битови отпадъци, с код 20 03 01 се осъществява от ОП 

„БКС-Левски“ – гр. Левски. Организираната система за сметосъбиране на територията 

на Община Левски обхваща 100% от населението, като общия брой съдове в 

експлоатация са 3403бр. еднофамилни кофи и 829бр. Бобри. През 2021г. са закупени 

20бр. контейнери, тип „Бобър“, (крайно недостатъчни) и 300бр. еднофамилни кофи за 

смесени битови отпадъци, които са изчерпани в края на август. Със заповед 

№475/18.05.2021г. на Кмета на Община Левски са подменени 18бр. по заявки на кметства 

и заявки на юр. лица и граждани. 2бр. подменени от ОП БКС-Левски чертите на град 

Левски. Непрекъснато обаче излизат от експлоатация контейнерите тип Бобър, като 

броят им подлежащи на подмяна към месец декември нарастна над 50бр. Съгласно 

постъпили заявки през 2021г. за подмяна на контейнери от кметствата, необходимите 

брой съдове, тип Бобър, са: Кметство Аспарухово – 4бр., Кметство с. Асеновци – 7бр., 



(три бр. подменени). Сигнал от гражданин от кметство Асеновци за още един 

амортизиран контейнер, кметство Изгрев – 2бр.,  кметство Малчика – 2бр., кметство 

Козар Белене – 6бр., ОП „БКС-Левски“ сигнализират за още над 30 бр. Заявките на 

гражданите за подмяна на еднофамилни кофи, в списъка за 2022г. към месец декември 

са 60бр.   

 Съгласно Заповед №916 от 29.10.2020г. на Кмета на Община Левски за границите, 

районите, честота и график за извършване на организираното сметосъбиране през 

2021г., събирането на смесените битови отпадъци се извършва в три зони, с график и 

честота, както следва: таблица 1 

Зона  обхват честота график 

I-ва зона Жилищната част на 

град Левски: 

Квартали 

Югоизточен, 

Западен, 

Централен, 

Предцентрален, 

Североизточен 

За еднофамилни 

кофи – веднъж 

седмично, за 

контейнери тип 

Бобър – веднъж 

седмично, за 

квартал Централен 

– два пъти 

седмично 

ЮИ – всеки 

понеделник; 

Запад – всеки 

вторник 

ПЦ – всяка сряда 

Ц – всеки четвъртък 

за еднофамилни 

кофи и всеки 

вторник и 

четвъртък за Бобри. 

СИ – всеки петък 

II-ра зона Промишлена част 

на град Левски 

Веднъж седмично Графикът се 

съобразява с 

графика на III-та 

зона 

III-та зона Жилищна част в 

населените места в 

община Левски 

Три пъти месечно Всеки месец се 

подготвя график. 

Размерът на ТБО за 2021г. е определен на основа на данъчна оценка – промили и според 

количеството, (за един съд), определено като сбор от:  таксата по чл. 66, ал. 1, т.1, 2 и 3, 

като абсолютна стойност за съответния вид съд и таксата по чл. 67, ал. 4 в промил към 

отчетната стойност или данъчната оценка - по-високата от двете. На база количество са 

се възползвали общо 15 юридически лица, като за 3 обекта е направен избор 

еднофамилна кофа, вместо съдове с вместимост 1,1 куб.м, като наличните Бобри са 

вкарани в системата за сметосъбиране в жилищните райони на град Левски (подмяна на 

излезли от експлоатация съдове) и в населените места. Предоставени са еднофамилни 

кофи на част от улица Малчика в града, обслужвани до момента с Бобри. По този начин 

са предотвратени микрозамърсявания около външните контейнери, облекчена е 

работата на ОП БКС, подобрено е и обслужването на гражданите в тези участъци.  

  Поради проблеми с амортизиралата сметосъбирачна техника, ОП „БКС-

Левски“ изпита известни затруднения за нормалното обслужване на кварталите. 



Неотложна бе нуждата от закупуване на нова техника за събиране и транспортиране на 

отпадъците. На основание §58, ал.2 от ЗИД на ДОПК (Обн. ДВ. бр.105 от 11 Декември 

2020г.), Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Плевен), на чиято 

територия се намира съответното депо, възстанови от банковата сметка за чужди 

средства на Община Левски преведените и неусвоени от общината месечни обезпечения 

и отчисления за 2020г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на 

отпадъците за периода от 1 март 2020г. до 31 декември 2020г. в срок до 31 януари 2021г., 

сумите в размер, както следва: 

 По чл.60 ЗУО – 12 529,74лв. 

 По чл.64 ЗУО – 73 852,51лв.  

С Решение №№218 от 25.02.2021г. Общински съвет Левски даде съгласие за разходване 

на преведените от РИОСВ-Плевен неусвоени от община Левски месечни обезпечения и 

отчисления за 2020г. по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, в размер от  

73 852,51лв. за закупуването на 1бр. сметосъбирачна машина за Община Левски на 

стойност до 210 000 лв. с ДДС. В края на годината, след провеждане на процедура по ЗОП 

и сключен договор от 12.10.2021г. с изпълнител за доставка на 1бр. сметосъбиращ 

автомобил, Община Левски внася заявление до Директора на РИОСВ-Плевен за 

освобождаване на отчисления по чл.64 ЗУО. Закупен е нов сметосъбиращ автомобил на 

стойност 209 400лв. с ДДС, като остатъка от средствата 135 547,49лв. с ДДС са осигурени 

от натрупани отчисления по чл.64 съгласно Решение №08-ОДО-79/28.10.2021г. на 

РИОСВ-Плевен. Закупена е и втора сметосъбираща машина – втора употреба със 

средства от общински бюджет. Процесът по събиране и транспортиране на отпадъците 

е нормализиран, но за да бъде ефективен е необходимо закупуването и на нова техника 

за транпортиране на отпадъците, както и достатъчен брой нови съдове за битови 

отпадъци. 

 Смесените битови отпадъци се транспортират до РД-Санадиново където се 

извършва тяхната обработка. 

 4.2. Регионално сдружение за управление на отпадъците. 

След провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител за експлоатация и 

стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски 

(Никопол)” е сключен Договор №105  от 09.02.2021г. между Община Никопол и ДЗЗД 

„Регионална система Никопол/Левски 2020“ оператор за извършване на услугата за 

третиране на отпадъците в РСУО-Санадиново. В задълженията на Оператора е включена 

клауза за постигането на годишните цели от общините по чл.31, ал.1 от ЗУО, като в тази 

връзка, оператора освен, че трябва да следи процентното съотношение на 

оползотворимите, респективно депонирани отпадъци, следва да участва в общите 

събрания на сдружението и да дава предложения за ефективно изпълнение на 

задълженията на общините за постигането на целите. Сключен е Договор 

№141/10.02.2021г. между Община Левски и Община Никопол за ползване на РСУО-

Санадиново от Община Левски и заплащане на отчисленията за 2021г. за всеки тон 

депониран отпадък.  Цените на услугите са както следва: 



Сепариране на отпадъка: 32,95 лв. без ДДС; 

Компостиране на отпадъка: 8,00лв. без ДДС; 

Депониране: 19,00лв. без ДДС 

Средната цена на тон обработен отпадък на РД-Санадиново е 56,79лв. с ДДС, значително 

по-малко в сравнение с 73лв./тон за предходната 2020г.  

 Проведени са две общи събрания на регионално сдружение за управление на 

отпадъците Левски/Никопол. С Протокол №22 от 14.04.2021г., Общото събрание взема 

две решения, с които упълномощава Кмета на Община Левски, респективно Кмета на 

Община Никопол, да подадат заявления до Директора на РИОСВ-Плевен за ползване 

на отчисления по чл.64 за закупуване на 1бр. сметосъбирачен автомобил (Община 

Левски) и за съдове за разделно събиране на отпадъци (Община Никопол). 

 На проведеното второ общо събрание на РСУО Левски/Никопол, в Протокол №23 

от 23.11.2021г., т.1 е взето решение Кметовете на Общините от Региона да внесат 

заявление в съответното РИОСВ за намаляване на отчисленията по чл.64 на 50% за 

следващата 2022г. Аргументите на страните, както и становището на Оператора е, че 

нискостабилизираната фракция (биоразградимата фракция след сепариране) е 

преминала през процес на оползотворяване, с код на операцията R12 и следва да се 

приема като количество, което да бъде включено в целите за рециклиране, независимо 

от направените изменения в ЗУО и тълкуването за операция „насипване“ – 

запръстяване. Желателно е така също, общините да събират разделно 

зелените/биоразградимите отпадъци и да ги транспортират до компостиращата 

площадка на РД-Санадиново. Съгласно внесено заявление с изх. №РД-94-00-

2563/24.11.2021г. в РИОСВ-Плевен за намаляване на отчисленията по чл.64 ЗУО на 

основание чл.27, ал.1 и ал.4 от Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване 

и определяне размера на обезпеченията, изисквани при депониране, считано от 

01.01.2022г., Община Левски е заявила да се намали наполовина годишния размер на 

отчислението по чл.20,, ал.1, т.1, буква „к“ от 95лв./тон на 47,50лв./тон. Аргументите са 

функционираща Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски 

(Никопол), изградена по проект №DIR-5112122-3-68 „Изграждане на регионалната 

система за управление на  отпадъците в регион Левски (Никопол)”, финансиран по 

договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-5112122-С006/22.08.2012 г.  по 

Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”.  Бенефициент - Община Никопол в 

партньорство с общините Белене, Левски, Свищов и Павликени и „Регионално 

сдружение за управление на  отпадъците в регион Левски (Никопол)”. Системата от 

съоръжения и инсталации, осигурява екологосъобразно управление на отпадъците на 

територията на регион Левски/Никопол. Следващият аргумент е съществуващата 

система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, организирана с ЕКОПАК 

България АД и дейността на Центъра за събиране и временно съхранение на опасни 

битови отпадъци. Със Заповед №РД-0662/08.12.2021г. Директора на РИОСВ-Плевен е 

разрешил ползването на 50% намаление на отчисленията по чл.64 от ЗУО за 2022г. 

 По т.2 от дневния ред – Обсъждане на проектиране и изграждане на Клетка №2 на 



РД-Санадиново е взето решение, в срок до 1 декември да бъде сформирана работна 

група, която да подготви необходимите документи за провеждане на процедура. 

Операторът е информирал Община Никопол, съответно тя Общините от региона за 

остатъчния капацитет на клетката и за необходимостта от подготвителни действия за 

проектиране и изграждане на следващата клетка. Със своя Заповед №1253/29.11.2021г. 

Кмета на Община Левски е определил длъжностните лица, които да участват в 

работната група.  

 По т.3 – Сдружението оправомощава Кмета на Община Павликени да ползва 

отчисления по чл.64 от ЗУО за закупуване на техника. По т.4 – общото събрание не 

разрешава на Община Свищов да депонира строителни отпадъци, тъй като Клетка №1 

до две, максимум три години ще бъде изчерпана. В случай, че се позволи депониране на 

строителни отпадъци, клетката ще бъде изчерпана още през следващата година. 

 4.3. Третиране на смесени битови отпадъци в РСУО-Санадиново 

За Община Левски данните за обработените отпадъци са следните: 

Отпадъци на вход сепараторна инсталация – 5174,70т. 

Биораградима фракция след сепариране стабилизирана чрез компостиране – 2203,24т. 

Зелени отпадъци, разделно събрани – 0,00т. 

Депонирани отпадъци – 2971,85т. 

В следващата таблица са представени подробни данни за обработката на отпадъците на 

Община Левски в РД – Санадиново. 

 Таблица 2 

Общо генерираното количество е повече от количеството на вход през 2020г. (4310т.). 

Оползотворените биоразградими отпадъци са 42%, рециклируемите 4%, а 

депонираните отпадъци са: 56%. Видно е, че депонираните отпадъци са все още с твърде 

висок процент спрямо общо генерираното количество, обработено в регионалното 

съоръжение.  



 
 Отчисления на община Левски по сметка на Община Никопол и преведени в 

РИОСВ-Плевен по чл.64 ЗУО, по 41,00лв./тон. за 2021г. депониран отпадък на РСУО са: 

121 850,95лв. Отчисления на община Левски по сметка на Община Никопол и преведени 

в РИОСВ-Плевен по чл.60 от ЗУО са: 17 593,36лв. Община Левски не се е възползвала от 

условието в §60 от ПЗР на ЗИД на ДОПК месечните обезпечения и отчисления за 2021г. 

по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от ЗУО да се разходват по решение на Общинския съвет 

чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетия от общински съвет 

начин на определяне и размер на такса БО. Общо натрупани отчисления по сметката на 

РИОСВ-Плевен към 01.01.2022: остатък по чл.64 – 143 636,38лв., по чл.60 – 130 781,78лв. (от 

които 86 424,27лв. за стар период (до 1 юли 2016г.), предвидени за мониторинг на 

общинско депо) 

Прилагане от общината на изисквания на ЗМДТ относно формиране на такса 

битови при  новите бази за отделните услуги в рамките на план-сметката на 

общината 

План-сметката за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на 

битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 

2021г., включва дейности и услуги по осигуряване на съдове за съхранение на битови 

отпадъци (предимно за смесени битови отпадъци), събиране на битовите отпадъци и 

транспортирането им в депа, поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци 

и почистване на териториите за обществено ползване. Таксите за физически и 

юридически лица са изчислени на база промил и количество, изразяващо се в 
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Годишни резултати от обработката на отпадъци на регионално депо Санадиново - 2021г.



обслужване на брой съд/годишно. Предложеният размер на Такса битови отпадъци за 

количество /един съд/ за 2021 г. е изчислена при честота на обслужване съгласно Заповед 

№916 от 29.10.2020г. на Кмета на Община Левски за графиците и честотата на 

организираното събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци на 

територията на община Левски. 

Размерът на таксата според количеството, (за един съд) се определя като сбор от:                                                           

1. таксата по чл. 66, ал. 1, т.1, 2 и 3, като абсолютна стойност за съответния вид съд;                                                                                         

2. таксата по чл. 67, ал. 4 в промил към отчетната стойност или данъчната оценка - по-

високата от двете.       

І. За гр.Левски:      

1. Нежилищни имоти      

1.1. Контейнер 1,1 куб.м. - 750,05 лв. + 2,45 промила върху по-високата между отчетната 

стойност и данъчната оценка      

1.2 Кофа поцинкована 0,110 куб.м. - 75,00 лв. + 2,45 промила върху по-високата между 

отчетната стойност и данъчната оценка      

2. Жилищни имоти      

2.1. Кофа поцинкована 0,110 куб.м. - 92,38 лв. + 3,27 промила върху данъчната оценка 

2.2. Контейнер 1,1 куб.м. - 923,85 лв. + 3,27 промила върху дан.оценка    

ІІ. В останалите населени места:      

1. Контейнер 1,1 куб.м. – 635,54 лв. + 3,38 промила върху по-високата между отчетната 

стойност и данъчната оценка      

Приложен е принципа "замърсителят плаща" по отношение определяне размера на 

такса битови отпадъци. До този момент физически лица не са подавали декларации за 

облагане на брой съд, а само юридически лица, като се има в предвид, че възможността 

да се декларират такива обстоятелства се пада само на домакинствата, живущи в едно и 

двуфамилни къщи, чиито еднофамилни кофи са вписани поименно в поддържания 

регистър на община община Левски. По-трудно могат да се прецезират таксите на 

количество на домакинствата обслужвани от общи съдове – по населените места и в 

многофамилните жилища.  

 4.4. Организиране на събирането, оползотворяването и обезвреждането на 

строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на 

територията на общината; 

 През 2021г. не е осигурено финансиране за работно проектиране и последващо 

изграждане за проект „Изграждане на площадка за третиране на битови и строителни 

отпадъци“. Нещо повече, идентифициран е допълнителен проблем, който изисква 

актуализация на ПИП, поради включване на нов елемент в проектното решение – 

например сепарация.  По отношение на изискванията в ПУО – Включване в тръжните 

документи за строителство на сгради, рехабилитация на пътища, реконструкция и 

ремонт на други елементи от техническата инфраструктура за влагане в строежите на 

рециклирани строителни материали и за оползотворяване на строителни отпадъци в 



обратни насипи е необходимо през следващите години да бъде заложено в техническите 

спецификации. 

До този момент, към всички работни проекти за строителство, реконструкция, 

рехабилитация, ремонт на обекти и др., отговарящи на условието на чл.15, ал.2 от 

Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагането на рециклирани 

строителни материали, подготвят част ПУСО съгласно изискванията на чл.11 ЗУО и чл.9 

от Наредбата.  

Представени в община Левски проекти, с част ПУСО, с прогноза за СО, които ще се 

образуват, и за степента на тяхното материално оползотворяване и прогноза за вида и 

за количеството на рециклираните строителни материали, продуктите, подготвени от 

СО за повторна употреба, и СО за обратни насипи, които ще се вложат в строежа, са 

както следва: 

1. Автомагистрали ЕАД, обект „Укрепване на свлачище при с. Козар Белене на 

републикански път I-3 „Бяла-Ботевград“ при км 41+394 с идентификационен №PVN 

16.37647.01“. Прогноза за общото количество образувани отпадъци СО– 13,01т., 

Прогноза за материално оползотворяване СО – 1015т., Прогноза за степента на 

материално оползотворяване – 78,1% 

2. ЧЕЗ разпределение България, обект Съществуваща сграда с идентификатор 

43236.401.3342.1; 43236.401.3342.2, находящи се в гр. Левски, ул. "П.Р. Славейков"№28. 

Прогноза за общото количество образувани отпадъци СО– 22,76т Прогноза за 

материално оползотворяване СО – 22,76т.., Прогноза за СО, които се предвижда да бъдат 

материално оползотворени – 21,76т. Прогноза за степента на материално 

оползотворяване – 95,61% 

3. Община Левски, Обект - реконструкция на водопроводна мрежа по улици в гр. Левски, 

община Левски - ОП1. Прогноза за общото количество образувани отпадъци СО– 2842т 

Прогноза за количеството, които подлежат на материално оползотворяване СО – 1088т.., 

Прогноза за СО, които се предвижда да бъдат материално оползотворени – 983т. 

Прогноза за степента на материално оползотворяване – 90,00% 

4. Община Левски, обект Авариен ремонт на сграда - здравен дом, в парцел IV-29, кв.54а, 

с. Асеновци, община Левски. Прогноза за общото количество образувани отпадъци СО– 

293,21т Прогноза за количеството, които подлежат на материално оползотворяване СО 

– 256,57т.., Прогноза за СО, които се предвижда да бъдат материално оползотворени – 

217,5т. Прогноза за степента на материално оползотворяване – 84,77% 

5. Община Левски, обект Авариен ремонт на сграда - здравен дом, в парцел III, кв.10а, с. 

Изгрев, община Левски. Прогноза за общото количество образувани отпадъци СО– 

246,44т Прогноза за количеството, които подлежат на материално оползотворяване СО 

– 217,64т.., Прогноза за СО, които се предвижда да бъдат материално оползотворени – 

184,43т. Прогноза за степента на материално оползотворяване – 84,74% 

6. Община Левски/Авариен ремонт на сграда - здравен дом, в парцел I, кв.46, с. 

Стежерово, община Левски. Прогноза за общото количество образувани отпадъци СО– 

354,18т Прогноза за количеството, които подлежат на материално оползотворяване СО 



– 305,76т.., Прогноза за СО, които се предвижда да бъдат материално оползотворени – 

259,48т. Прогноза за степента на материално оползотворяване – 84,86%. 

7. Община Левски/Авариен ремонт на сграда - здравен дом, в парцел IX, кв.37, с. 

Малчика, община Левски. Прогноза за общото количество образувани отпадъци СО– 

290,29т Прогноза за количеството, които подлежат на материално оползотворяване СО 

– 264,69т.., Прогноза за СО, които се предвижда да бъдат материално оползотворени – 

224,31т. Прогноза за степента на материално оползотворяване – 84,74%. 

 4.5. Разделно събиране на битови отпадъци на територията на общината най-

малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло;  

За посочените потоци отпадъци – хартия, пластмаса, метали и др. от група 20 на 

битовите не е създадена на този етап система. Проучванията показват липса на интерес 

от страна на лицата, които притежават разрешения по чл.35, които имат площадки на 

територията на Община Левски. На поканата на община Левски (писмо с изх.№РД-085-

00-912/10.06.2021г.) за осъществяване на работна среща с площадките, с разрешения по 

чл.35 на територията на гр. Левски, с цел обсъждане на възможностите за събиране на 

отпадъчни потоци от група 20 (битови отпадъци) – хартия, картон, пластмаса, метали, 

и съответно публикуване на публичен регистър, бе получен мълчалив отказ. На 

осъществените срещи на място се описаха проблемите, които срещат фирмите с 

предаването на тези отпадъци за последващо оползотворяване.  Преговорите ще 

продължат в тази посока, като ще се търсят варианти за разделното събиране на 

отпадъците от група 20 (битови), в т.ч хартия и картон с код 200101, пластмаса с код 

200139 и метали с код 200140. Удачен вариант е реализацията на проекта за изграждане 

на площадка за третиране на битови и строителни отпадъци, която да осигури 

необходимата инфраструктура в общината за събиране на посочените видове отпадъци, 

без да се налага да се сключват договори с различни контрагенти за ползване на 

площадки с разрешения по чл.35.  

 4.6. Организирането на дейностите по разделно събиране на масово 

разпространени отпадъци, в това число отпадъци от опаковки и разделно събиране на 

опасните битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл. 13, ал. 1 и предаването им 

за оползотворяване и/или обезвреждане; 

4.6.1. Система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Сключен договор за 

организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки от 11.06.2007г. 

с „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД  - гр. София, „организация по оползотворяване” по 

смисъла на §1 , т. 16 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на 

отпадъците и притежаваща разрешение по чл.81, ал.1 от същия закон. Системата 

функционира ефективно, като за 2021г. съгласно предоставен отчет от ЕКОПАК 

България АД, Община Левски е постигнала следните резултати: 

Разделно събрани отпадъци от опаковки: общо отсортиран 24,278т. за 2021г. 

150101 хартиени и картонени опаковки – 5,521т.., в сравнение с 2020г. 2,103 т. 

150102 и 150104 пластмасови и метални опаковки 4,277т., в сравнение с 2020г. – 2,206т. 

150107 стъклени опаковки 14,480т., в сравнение с 2020г. – 11,280т. 



Депонираното количество неоползотворима фракция на регионално депо от системите 

за разделно събиране на отпадъци от опаковки е 8,92т. значително по-малко от 

предходните години (2020 – 9,52т.; 2019 – 10,76т.; 2018 – 16,14т. Уточнение: през 2019г. бе 

реализиран проекта „Зелено училище“ в конкурса на ЕКОПАК най-зелена община. От 

2019г. плавно намалява количеството за депониране, а се увеличава дела на чистия 

материал.) 

 С оглед идентифицирането на отпадъчните потоци от търговски, 

административни и др. подобни обекти са направени предписания на всички търговски 

обекти на територията на населените места, обхванати от системата за резделно 

събиране с ЕКОПАК България АД. На търговските обекти е предписано да използват 

създадената система, съгласно изискванията произтичащи от Наредба №11 за 

управление на отпадъците на територията на Община Левски и съгласно правилото по 

ал.3 и ал.5 към чл.33 от ЗУО. На допълнителна работна среща, осъществена на 

14.05.2021г. с търговските обекти на територията на град Левски е взето решение, веднъж 

седмично общината да събира събраните допълнителни количества отпадъци от 

картонени опаковки, които не могат да се съберат в сините контейнери (сините 

контейнери се събират веднъж месечно), респективно и полиетиленовите опаковки, 

които препълват жълтите контейнери. Отпадъците се събират в последствие от 

системата на ЕКОПАК, като същите са приведени във вид, подходящ за последващо 

оползотворяване. Същите потоци, особено хартиени и картонени опаковки, попаднали 

в общия поток битови отпадъци се губят като суровина до входа на сепарацията, поради 

изискванията на рециклиращите предприятия за годност на вторичните суровини. 

Нещо повече, отпадъците от опаковки се събират чрез ООп и за тях всеки производител 

заплаща продуктова такса. Чрез организираната система с ЕКОПАК България АД, 

разходите за осигуряване на контейнери, транспортирането им, сепарация и 

последващо оползотворяване се поемат от организацията. Всеки потребител обаче също 

заплаща такса рециклиране при закупуването на опакован продукт и е икономически 

неефективно този поток отпадъци да попада в сивите контейнери, чието съдържание се 

транспортира до РД-Санадиново.  

 В сайта на общината и в информационен център – Левски се публикува ежегодно 

графикът на подизпълнителя на ЕКОПАК – България АД за събиране на цветни 

контейнери за разделно събрани отпадъци от опаковки, в т. ч хартиени и картонени 

опаковки, пластмасови и метални опаковки и стъклени опаковки. Поддържа се 

комуникация с населените места, в които е организирана системата и се подават 

своевременно данни към изпълнителя за запълваемостта на контейнерите. Графикът на 

ЕКОПАК е фиксиран, като син контейнер се събира веднъж месечно, жълт – два пъти 

месечно, зелен – веднъж годишно в град Левски, в населените места се осъществява през 

месец, а при нужда (пълни контейнери) заедно с графика на град Левски - ежемесечно. 

През 2021г. е извършена инвентаризация на контейнерите, разположени на 

територията на населените места Обнова, Българене, Малчика, Левски и Асеновци. 

Позициите са общо 46 бр. трикомпонентни цветни контейнери. Не са установени липси 



или повредени контейнери. Извършено е и замерване на запълваемостта на 

контейнерите, като резултатите са следните – 68% за сини контейнери (чист материал, 

хартиени и картонени опаковки) и 32% за жълти – пластмасови и метални опаковки. 

Становището на ЕКОПАК и на подизпълнителите е, че за малка община това са повече 

от добри резултати. Годишното разпределение по проценти е 64% отсортирани и годни 

за рециклиране отпадъци от опаковки спрямо общо събраното в системата за разделно 

събиране с цветни контейнери. Анализът е, че гражданите участват активно и ефективно 

в процеса разделно събиране на отпадъци от опаковки, при това с голяма грамотност по 

отношение на видовете отпадъци, които се събират чрез системата.  

В следващата таблица са посочени позициите на цветните контейнери за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки. Позиции 24, 25, 28 и 41 са пренасочени 

през годината по сигнали на граждани, както и по виждане на ЕКОПАК и Община 

Левски. Целта на преместването е контейнерите да се използват ефективно, да се 

гарантира тяхната запълваемост, да не пречат на движението и да се предотвратяват 

замърсявания около тях. Организираната система е допълнена с две нови позиции 29 и 

44, в град Левски и с. Българене. Проведен е диалог с ЕКОПАК България АД за включване 

на още населени места в организираната система. Постигнато съгласие на този етап само 

за кметство с. Аспарухово. 

 

СПИСЪК на местата за разполагане на елементите на системата за разделно 
събиране на отпадъци от опаковки в Община Левски 08.2021 

№ ПОЗИЦИЯ 
Бр. 

комплекти 

  град Левски   

1 Площад "Трети март" - пазара 1 

2 До Магазин "Абсолют+" и ресторант "Перфекто", пред бл. "Бузлуджа" 1 

3 До сградата на "Български пощи" 1 

4 ЖСК "Люляци", междублоково пространство 1 

5 Кръстовище на ул. "Малчика" и ул. "Васил Левски" 1 

6 До бивш хотел "Новочеркаск" 1 

7 Ул. "Ал. Стамболийски" - срещу ЦДГ "Слънце" пред бл. "Локомотив" 1 

8 Кръстовище на ул. "Ал. Стамболийски" и  ул. "Цар Симеон"-срещу Мелница 1 

9 Кръстовище ул. "Христо Смирненски" и ул. Любен Каравелов", преди надлез 1 

10 Градски парк, ул. "Васил Левски", с/у басейн 1 

11 Зелена площ Магазин "Руди" 1 

12 ул. "Малчика" пред ветеринарна лечебница 1 

13 Бул. "България" срещу "Овергаз" 1 

14 Бул. "България" пред аптека "Марешки"(до заведение Муркан) 1 



15 пл. Свобода - пред вход районен съд 1 

16 Ул. "Яворов" до входа на ПГ "Автотранспорт" 1 

17 Срещу хотел-ресторант "Аризона" 1 

18 
Кръстовище на ул. "Райко Даскалов" и "Васил Левски"-голямата детска 
площадка 1 

19 Ул. "Ясна поляна" - с/у металообработващ цех 1 

20 Бл. АПК - до РПУ Левски 1 

21 ул. "Кирил и Методий" с/у бл. "Машиностроител" 1 

22 ул. "Кирил и Методий"В между блоково пространство, зад бивша автомивка 1 

23 Ул. "Никола Вапцаров" срещу бл. "Ангел Кънчев" 1 

24 Ул. "Васил Априлов" - срещу ОУ "Максим Горки" 1 

25 
Ул. "Братя Миладинови" (кръстовище Бр. Миладинови с Р. Княгиня) карате 
клуб 2 

26 Срещу комплекс "Елба" 2 

27 Детска площадка между ул. "Малчика" и ул. "Ал. Батемберг" - КЦ на ЧЕЗ 1 

28 Китайски магазин 1 

29 Нова позиция до магазин 501 стоки, с/у ЖП гара 1 

  общо за Левски 31 

  село Обнова   

30 Център Хранителен магазин "Пикантина" 1 

31 ул. "Родопи" - площад 1 

32 Център - зад заведение "Юнайтед" 1 

33 долна махала, до ресторант "Еделвайс" 1 

34 горна махала - до моста 1 

  общо за Обнова 5 

  село Малчика   

35 с. Малчика, кафе аператив "Черно и бяло" - ул. "Васил Левски" 1 

36 с. Малчика, ЕТ "Свилен Дудев" - ул. "Васил Левски" 1 

37 с. Малчика, площад 1 

  общо за Малчика 3 

  село Асеновци   

38 с. Асеновци, ул. "Никифор Йорданов" 1 

39 с. Асеновци, ул. "Асен Банчев" 1 

40 с. Асеновци, ул. "Асен Вълев" 1 

41 с. Асеновци, "Стадиона" до заведение Тоника 1 

  общо за Асеновци 4 

  село Българене   

42 До ЕТ "Е. Караджов" - на главен път Русе-София 1 

43 зад супермаркет "ДИДИ" 1 

44 нова позиция, с/у магазин Конфорт, по третокласен път Левски-Свищов 1 

  общо за Българене 3 

  ОБЩО ОБЩИНА 46 

Таблица 3 

   



 4.6.2. Малък пилотен център – Левски за екологосъобразно събиране и временно 

съхранение на опасни битови отпадъци, изграден по БШПС съгласно Договор 

№11279/28.11.2016г. сключен между ПУДООС и община Левски. Капацитет 50 тона/год, 

вкл. ИУЕЕО, НУБА и ОМ, чрез което се изпълняват задълженията на общината по чл.19, 

ал.3, т.7, т.9 и т.11 от ЗУО. 

 През 2021г. се събираха отпадъци, както на площадката, разположена в 

индустриалната зона на град Левски, така и с мобилните пунктове към центъра, които 

осъществяваха дейността по графици, утвърдени от кмета на общината. Предложена е 

и услугата – допълнителни графици по заявки и събиране от домовете на хората. 

 Сключени са Договори със съседни Общини за организиране на разделно 

събиране на ОБО с мобилни пунктове, както следва:  

Договор от 04.01.2021г. с Община Павликени; 

Договор от 25.01.2021г. с Община Белене; 

Договор №50 от 25.01.2021г. с Община Никопол; 

Договор №2021-16 от 12.02.2021г. с Община Пордим; 

Договор от 19.04.2021г. с ДЗЗД „Регионална система Левски (Никопол)2020 и  

Договор от 16.06.2021г. с Община Плевен.  

Общините Белене, Никопол и Пордим са предвидени за обслужване съгласно обхвата 

на проекта. Извън проекта са Общините Плевен и Павликени и ДЗЗД „Регионална 

система Левски/Никопол 2020“. От изминалите две години опит, като през 2020г., 

първата година, събиране само на територията на община Левски и втора година 2021 с 

обхващане на повече общини и други юридически лица е видно, че капацитета на 

площадката не се надвишава (50т./год,) и позволява предлагането на услугата на повече 

юридически и физически лица. За лимитите на определени кодове отпадъци обаче, 

като напр. 200135* - излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, 

съдържащо опасни вещества се наложи промяна, тъй като събраното количество към 

месец септември доближаваше годишния лимит. Поради тази причина е направено 

изменение на разрешителните по чл.35 от ЗУО, както следва:  За дейности с отпадъци 

на площадката (Център за СВРСОБО) – изменено с Решение №08-ДО-408-01/22.10.2021г. 

на Директора на РИОСВ-Плевен и рег. Документ на ОП „БКС-Левски“ за 

транспортиране на отпадъците – изменен с Решение №08-РД-210-03 от 24.11.2021г. 

Събрани количества от общини и юридически лица по сключени договори: 

В Община Павликени по график – два пъти през годината, събрани са общо 0,830т. 

Постъпления по договор: 1967,33лв. 

Община  Плевен – един ден в годината. Събрани 0,049т.. Постъпления по Договор: 

476,57лв. 

Община Пордим – три дни в годината. Събрани 0,565т. Постъпления: 1742,22лв. 

Община Белене – три дни в годината. Събрани 0,494т. Постъпления: 1384,39лв. 

Община Никопол – един ден в годината. Събрани 0,404т. Постъпления: 432,42лв. 

ДЗЗД „Регионална система Левски/Никопол 2020“. Събрани 0,010т. Постъпления: 

121,80лв. 



Сключени Договори за последващо третиране на събраните отпадъци в Център за 

СВРСОБО, както следва: 

Договор от 30.06.2020г., Анекс №1 от 15.12.2020г. с „Топливо Инвест“ ЕООД – Разрешение 

№08-ДО-385-01/26.02.2018г., изменено с Решение №08-ДО-385-02/10.12.2020г. Предмет на 

договора: Приемане, транспортиране и предаване на отпадъци за оползотворяване, с 

кодове: 200135* (излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно 

от упоменатото в 200121 и 200123, съдържащо опасни компоненти); 200123* -  излязло от 

употреба оборудване, съдържащо флуорохлоровъглеводороди) и 200133* батерии и 

акумулатори, включени в 160601, 160602, както и несортирани батерии и акумулатори, 

съдържащи такива батерии). Събраните ИУЕЕО и НУБА в Центъра се предават 

безвъзмездно, а разходите по транспортиране, разкомплектоване и оползотворяване са 

за сметка на изпълнителя. Заплащане се дължи само за ИУЕЕО, категория 3 – 

информационно-технологично и телекомуникационно оборудване – за излезли от 

употреба компютри – 200лв./тон. Постъпления по Договора за 2021г. – 150,00лв. 

Предадени количества, както следва: 200135* - 8,969т.; 200123* - 1,607т.; 200133* - 0,162т. 

Договор от 01.09.2021г. с „ЕВРО ИМПЕКС ВАРНА“ ООД, с предмет: извозване на 

събрани отпадъци в Център за събиране и временно съхраняване на опасни битови 

отпадъци – хартиени и картонени опаковки с код 150101 и пластмасови опаковки с код 

150102. Отпадъците се предават безвъзмездно, с клауза, че при промяна на пазарните 

условия ще се сключи анекс. Предадени отпадъци с код 150101 – 1,140т. 

Договор №ОО-1564-2020г., след изтичане на срока през месец септември 2021г. е сключен 

отново Договор№ОО-1640-2021г. от 15.10.2021г. с „БалБок Инженеринг“ АД – гр. София 

за предаване на отпадъци за последващо третиране (всички останали разрешени кодове 

отпадъци по разрешителното на площадката на Център Левски). В новия договор са 

запазени цените за последващо обезвреждане на предадените отпадъци. Разходи за 

обезвреждане през 2021г.: 2539,64лв. с ДДС за общо предадено количество ОБО 0,809 т. 

Събрано и предадено количество през 2021г. по кодове: 

Код на отпадъка Прието к-во, т Предадено к-во, т Налично към 31.12 
15 01 10* 0,00395 + (0,0003 от 2020) 0,0003 0,00395 

20 01 19* 0,0474 + (0,0075 от 2020) 0,0085 0,04645 

20 01 21* 0,3585 +(0,1522 от 2020) 0,1935 0,318 

20 01 23* 1,607 1,607 0,000 

20 01 26* 0,031 + (0,0105 от 2020) 0,0105 0,031 

20 01 27* 0,093+(0,258 от 2020) 0,301 0,054 

20 01 31* 0,134 + (0,055 от 2020) 0,137 0,052 

20 01 33* 0,167+(0,0207 от 2020) 0,162 0,0257 

20 01 35* 9,236 + (0,432 от 2020) 8,969 0,699 

20 01 14* 0,06125 0,0375 0,0237 

15 01 01 1,140 1,140 0,000 

Таблица 4 

Ежемесечно се изготвя Доклад за работата на Център за събиране и временно 

съхранение на опасни битови отпадъци, който се представя в ПУДООС, а ежедневно се 

вкарват данни в електронните системи на ПУДООС и НИСО. За събраните и предадени 



отпадъци се оформят първични документи – приемо-предавателни протоколи и 

идентификационни документи по реда на чл. 12 от Наредба №1 от 04 юни 2014г. за реда 

и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и 

реда за водене на публични регистри. Екземпляри от идентификационните документи 

се представят по реда на Наредбата в РИОСВ-Плевен. От извършената проверка от 

РИОСВ-Плевен по спазването на условията в издаденото разрешително на площадка – 

Център за СВРСОБО – Левски е установено, че няма нарушения. Извършена е така също 

проверка на място от РИОСВ относно подаденото заявление от Община Левски за 

изменение на разрешителното, в частта промяна в годишното количество на 

разрешените за събиране отпадъци, без промяна в годишния капацитет. Техническите 

проблеми с полуподземната система за разделно събиране на отпадъци от опаковки 

след осъществяване на срещи с фирмите изпълнители по Договори сключени с 

ПУДООС за реализацията на проекта, финансиран по БШПС са отстранени – 

контейнерите са демонтирани, ремонтирани, леглото е отводнено, а полуподземната 

система е възстановена в срок до 22.12.2021г..   

 4.6.3. С Решение №293 от 24.06.2021, ОбС-Левски е дал съгласие за сключване на 

Договор с „Текстилна организация“ АД – гр. София за въвеждане на система за разделно 

събиране на отпадъци от текстил и обувки на територията на община Левски. Община 

Левски сключи предварителен Договор на 28.06.2021г. с организацията, като за 

окончателния договор се изчаква обнародването на нова наредба, регламентираща 

условията и реда за организиране на този тип системи. 

 4.6.4. Подписано е допълнително споразумение на 31.03.2021г. към Договор за 

сътрудничество от 17.07.2014г. с „Трансинс Авторециклиращ Консорциум“ АД – гр. 

Варна, за продължаване на срока за разделно събиране на излезли от употреба гуми. 

Мястото за предаване на автомобилните гуми от гражданите се запазва – в двора на ОП 

„БКС-Левски“ – гр. Левски. В периода до 31.12.2021г. Община Левски не е предавала 

количества на организацията по оползотворяване. 

 4.6.5. Договор с „АУТОРЕК“ ЕАД – гр. Бургас за събиране на ИУМПС 

 4.7. Разделно събиране на битови биоразградими отпадъци, компостиране, 

оползотворяване на място; 

  През 2021г. с общински средства (от ТБО) са закупени общо 100бр. компостери на 

стойност 8 184,00лв. Общо предоставени съдове на населението от 2013 до 2021г. – 638 бр. 

Начинът за предотвратяване на биоразградими отпадъци е възприет положително от 

населението на община Левски. За да има по-високи резултати и този поток отпадъци 

да намалее значително в общия поток е необходимо да бъдат обхванати почти всички 

домакинства на територията на общината. От това следва, че е необходим и 

допълнителен финансов ресурс, извън предвидените средства в ТБО, която не може да 

покрие като цяло всички разходи по управление на отпадъците. 

През 2021г. е одобрен за финансиране Проект №BG16M1OP002-2.009-032 на Община 

Левски „Със знания за природата към нулеви отпадъци“ по процедура BG16M1OP002-

2.009 - Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на 



отпадъците към ОПОС 2014-2020г. Предстои сключване на Договор. Стойността на 

проекта е 277 523,70лв. Предвиждат се предоставяне на 80бр. компостери в домакинства 

в населените места и 120бр. в обществени пространства. Обществените компостери 

предполагат включването на повече домакинства, вкл. и домакинства от малки населени 

места, както и такива живущи в многофамилни жилища в град Левски, и в допълнение 

оползотворяването на зелени отпадъци от поддържането на зелените площи от ОП 

БКС-Левски. Предвиждат се така също сериозни обучения за населението по отношение 

предотвратяване на отпадъци, повторно използване, разделяне на отпадъците, 

създаването на център „Нулеви отпадъци“, предвиден за обучения – мерки свързани с 

повторна употреба и/или подготовка за повторна употреба. Ще бъде създадено и 

гражданско сдружение с цел, допълнителен обществен орган да се включи в 

прилагането на най-добри налични техники в управлението на отпадъците, с 

възможности за реализация на бъдещи проекти.  Предвидени са и много награди – вид 

поощрения, състезания и обмяна на опит с други общини. Целевата група е 

населението. 

 Поради липса на финансов ресурс не са закупени кафяви контейнери, чрез които 

да се възстанови системата за разделно събиране на биоразградими отпадъци. 

 4.8. почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл. 12 ЗУО; 

Съгласно предписание с изх. №2615(15) от 15.04.2021г. на РИОСВ – Плевен за извършване 

на оглед за наличие на нерегламентирани замърсявания (сметища), включително оглед 

на общинската пътна мрежа, речнита легла и прилежащите към тях терени в 

административните граници на общината, е издадена Заповед №316/13.04.2021г. на 

Кмета на община Левски за извършване на оглед на критични места в община Левски. 

Извършени са 13 бр. проверки и е издадена нова Заповед №352/19.04.2021г. на Кмета на 

Община Левски, с която се нарежда да се почистят прилежащи територии към р. Суха 

река, с. Градище, прилежаща площ в сервитута на път Левски-Ловеч, прилежащи 

територии към р. Ломя, с. Варана и в сервитута на пътя Левски-Варана, както и 

прилежащи територии в сервитута на пътя София-Русе, с. Българене (в близост до 

табелата на вход), на вход гр. Левски от гр. Плевен и с. Козар Белене. От Община Левски 

е изпратено писмо с изх. №РД-08-00-667/13.04.2021г. до АПИ – Областно пътно 

управление – Плевен, с което се уведомява ведомството за предписанието на РИОСВ-

Плевен и за установеното от общинска администрация при извършените проверки, 

замърсяване в сервитута на Републикански път I-3, в участък от землището на с. Обнова 

(паркинг Лебеда). С писмо изх.№РД-04-00-379-001/20.04.2021г., Община Левски 

уведомява РИОСВ-Плевен за предприетите мерки. Областно пътно управление в свое 

писмо (вх. №РД-08-00-667-001) уведомява Община Левски за предприетите мерки по 

почистването на мястото в района на обект Лебеда. На 02.07.2021г. са извършени две 

проверки от експерти на РИОСВ-Плевен. С констативен протокол №ОВОС-36-ЗЙ е 

установено, че няма замърсявания в участъци от речните легла и прилежащите 

територии към тях в урбанизираните територии на Община Левски (вкл. и извън тях). С 

констативен протокол №УО-КМ-19 е констатирано замърсяване в сервитута на пътя 



Левски-Градище, при вход на град Левски. В срок до 02.08.2021г., Община Левски е 

извършила почистване на посоченото място, за което е уведомила контролния орган. На 

27.09.2021г. е извършен текущ контрол от РИОСВ-Плевен по направеното предписание, 

като с Протокол №УО-КМ-30 е установено, че мястото е почистено. В същият протокол 

е установено и почистване на замърсено място със строителни отпадъци по сигнал с 

изх.№ОИК-3-49/14.06.2021г. на РИОСВ-Плевен, изпратен по компетентност на община 

Левски. 

Обща площ на почистените места по Заповед №352/19.04.2021г. е около 2,0дка.  

 4.9. осигуряването на информация на обществеността по т. 1 - 12, 14 и 15, чл.19 от 

ЗУО, както и информация относно мерките за предотвратяване образуването на 

отпадъци и предотвратяването на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци чрез 

интернет страницата на съответната община, както и по друг подходящ начин;  

Ежемесечно се публикува информация за графика на Центъра за събиране и временно 

съхраняване на опасни битови отпадъци – Левски, като се уточняват освен датите на 

мобилните пунктове, така също и видовете отпадъци, които се събират в 

организираната система. Публикуват се и резултати от проведените акции в общините, 

с които Община Левски има сключени договори. Предоставят се и флайери на 

населението с допълнителна информация за работата на центъра и видовете отпадъци, 

които се събират, както и телефони за връзка за подаване на заявка. Публикувана е 

информация за местата за събиране на ИУЕЕО, НУБА, ИУГ. Цитирани са и 

разрешителните на Община Левски за извършване на дейности с отпадъци – сканирани 

копия са качени в сайта на община Левски. На почистени места около контейнери се 

поставят табели със забранителен текст и информация за глобите при нарушения.  

 4.10. Предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това 

места и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им. 

Контрол по Наредба №11 за управление на отпадъците на Община Левски. 

Извършени проверки по сигнали на граждани и проверки на общинска администрация 

за нарушения по Наредба №11 за управление на отпадъците. Издадена Заповед 

№321/14.04.2021г. на Кмета на Община Левски за забрана за предаването на всякакви 

отпадъци, притежаващи превозни средства, вкл. и с животинска тяга, без съответния 

разрешителен документ. Забраната включва и транспортирането и изхвърлянето на 

всякакви отпадъци на нерегламентирани места, както и изхвърлянето на отпадъци в 

квартални градинки, паркове и зелени площи, около кошчета, контейнери за смесени 

битови отпадъци или около цветни контейнери. През настоящата година са почистени 

множество микрозамърсявания с отпадъци около външни контейнери в чертите на град 

Левски. На почистените места са разположени табели с предупредителни надписи. При 

направената обща проверка от инспекторите по Наредбите на Общината и експерти от 

общинска администрация, в Доклад от 29.04.2021г. е посочено, че за ИУМПС се 

наблюдава тенденция към поемане на отговорност от собствениците след устно 

предупреждение. Почистените площи около контейнерите, с табели със забранителен 

текст не са повторно замърсени. Това са: пресечната на ул. „Йордан Йовков“ с ул. „Братя 



Миладинови“, пресечната на ул. „Райна Княгиня“ с ул. „Ал. Батемберг“, до спортен 

комплекс към ул. „Ал. Батемберг“, до ОУ „Максим Горки“ към ул. „Н. Вапцаров“, срещу 

ул. „Васил Левски“ №58, ул. „Локомотив“ в района на Автогара, зад Ветеринарна 

лечебница (контейнерите са вдигнати, а на ул. „Панайот Хитов“ са предоставени 

еднофамилни кофи, в т.ч компостери. Мястото е облагородено от домакинстватаи 

превърнато в градинка), срещу ДГ „Слънце“ и др. В доклада, така също е споменато, че 

в квартал Запад наличния външен компостер не е достатъчен и че е необходимо 

поставянето (изработването) на още поне 5 такива, както и да продължи процеса по 

предоставянето на компостери на домакинствата. По Сигнал на гражданин от 

28.08.2021г. за създаване на нерегламентирано замърсяване около контейнери в чертите 

на град Левски е извършена проверка и изготвен доклад, предупредени живущите от 

жилищните блокове, ползващи контейнерите в този район. Мястото е почистено от ОП 

„БКС-Левски“ – гр. Левски. По извършена проверка от инспектор в района на квартал 

Югоизточен са направени две предписания на физически лица за ползване на 

индивидуалните съдове за БО (кофи) и недопускане изхвърляне на отпадъци на 

непозволени места. Едното лице е извършило почистване около контейнерите, поради 

което не е наложено административно наказание. Предписание, след установяване на 

нарушение от инспектор до физическо лице за спазване на изискванията за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки – (изхвърляне на стъклени опаковки в сив контейнер).  

Периодично се почистват замърсявания около 2-3 позиции в града и в населените места. 

В районите, с установени струпани отпадъци около цветните контейнери, общинските 

инспектори са отправили предупреждения, с писмо с изх. №РД-08-00-630/12.04.2021г. на 

Община Левски на търговските обекти са направени предписания, с информативна част 

за ползите от разделното събиране. По сигнали на гражданите, общинските инспектори 

са извършили проверки за нерегламентирано изхвърляне на ОМ, ИУЕЕО и др. МРО. За 

отпадък от отработено масло, гражданинът е информиран за реда за освобождаване от 

този тип отпадък и е предал същия в мобилния пункт за събиране на опасни отпадъци 

от домакинства. Количеството складирано ИУЕЕО на общинска площ е събрано също 

от мобилния пункт за събиране на ОБО. 

 4.11. Събиране на данни и предоставяне информация на НСИ, ИАОС, съгласно 

изискванията на Наредбата за реда и образците по които се предоставя информация за 

дейности с отпадъци 

С писма с изх.№РД-08-00-42/08.01.2021г. и изх.№РД-08.00-42-001/24.02.2021г. са внесени в 

ИАОС-гр. София годишните отчети за отпадъци за 2021г. на Община Левски 

(разр.№РД-08-ДО-408-00/18.11.2019г – център за събиране и временно съхраняване на 

ОБО) и ОП „БКС-Левски“ – гр. Левски (рег. Док. №08-РД-210-02/31.12.2019г.) по реда на 

Наредба №1 от 4 юни 2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация 

за дейностите по отпадъците, както и за реда за водене на публични регистри. 

Представени са годишни отчети по Приложение №10, по реда на чл.14, т.1 от Наредбата 

(събиране и транспортиране на производствени и/или опасни отпадъци), Приложение 

№11, по реда на чл.14, т.2 от Наредбата (събиране и транспортиране на битови и/или 



строителни отпадъци), Приложение №12, по реда на чл.15, ал.1 от наредбата (събиране 

и съхранение на производствени и/или опасни отпадъци), Приложение №13 (събиране 

и съхраняване на НУБА), Приложение №14 (събиране и съхраняване на ИУЕЕО) и 

Приложение №15 (събиране и съхраняване на ОМ). В края на м. февруари на 2021г., 

задължените лица по ЗУО – Община Левски и ОП „БКС-Левски“ – гр. Левски извършиха 

регистрация в Националната информационна система за отпадъците, като отчетността 

премина от хартиен носител (отчетните книги) на електронен. Ежедневно Община 

Левски и ОП „БКС-Левски“ – гр. Левски отчитат количествата събрани, транспортирани, 

временно съхранени и предадени отпадъци. Малък пилотен център за събиране и 

временно съхраняване на ОБО отчита събраните и предадени отпадъци освен в НИСО 

и в електронната система на ПУДООС. 

 4.12. Изпълнение на етап „биологична рекултивация“ от проекта за закриване и 

рекултивация на старото депо на гр. Левски. 

Във връзка със Заявление на Община Левски (изх.№РД-08-00-1733/05.11.2020г.) за 

освобождаване на отчисления по чл.60 от ЗУО за дейностите по закриване и 

рекултивация на общинско депо Левски, Директора на РИОСВ-Плевен с Решение №08-

06-60 от 04.01.2021г., превежда по сметката на Община Левски сумата от 30 469,48лв. за 

покриване на разходите по биологична рекултивация (за три години) и за авторски и 

строителен надзор по проекта. На 09.11.2021г., съгласно Договор № 13095/ 07.08.2019 г., 

сключен между Предприятието за управление на дейностите по околната среда 

(ПУДООС) и Община Левски за реализация на проект „Рекултивация на обект: Депо за 

твърди битови отпадъци на община Левскина, комисия провери и установи, че по 

Приложение № 2 /количествено-стойностна сметка/ към цитирания по-горе договор, за 

периода от 15.10.2020 г. до 15.10.2021г. съгласно представените документи – Образци 12, 

приемо-предавателни протоколи и Образец 19 са извършени дейностите по 

Биологична рекултивация I-ва година. Протоколът е утвърден от Директора на РИОСВ-

Плевен, а съгласно писмо с изх.№РД-94-00-1158/24.11.2021г. на ПУДООС е уточнено, че 

дейностите са извършени в съответствие с КСС по договор. Продължават дейностите по 

изпълнението на биологична рекултивация II-ра година.         

5. Заключение 

 По отношение събиране и транспортиране на отпадъците се наблюдават 

известни затруднения по обезпечаване на необходимите техника и съдове. Със 

закупуването на 2 бр. транспортни машини – сметосъбирачки, процесът сметосъбиране 

е нормализиран. Не достига обаче финансов ресурс както за осигуряване на достатъчен 

брой съдове за смесени битови отпадъци, така и за съдове за разделно събиране на 

биоразградими отпадъци.  

 При определяне размера на Такса БО, в план-сметката за необходимите разходи 

не се предвиждат всички дейности по управление на отпадъците, или дейностите, 

регламентирани в ЗМДТ. Особена роля при изготвянето на разходната част, която е 

основата за облагането играе социално-икономическия елемент – поносимост. Това 

поставя общината в предизвикателна позиция да търси допълнителни решения и 



варианти, както за дофинансиране от ОБ, така и допълнително финансиране от фондове 

и програми. 

 Подпрограма за  предотвратяване образуването на отпадъци (ПППОО) 

Мерките за предотвратяване на отпадъците се свеждат до оползотворяване на 

мястото на образуване само за биоразградимите отпадъци, като наличните компостери 

100бр. закупени и предоставени (общо 638бр. от 2013) все още са недостъчно като брой, 

за да се отчете очаквания положителен резултат, така че общото генерирано количество 

годишно да намалее. Предимствата на домашното компостиране са доказани, защото са 

намалили количествата на смесените битови отпадъци в домакинствата с компостери 

драстично. Броят на домакинствата обаче, които все още не са включени в процеса е все 

още много по-висок от тези с компостери. Очевидно е, че със стартирането на 

демонстрационния проект по ОПОС 2014-2020 прогнозите са за по-голям ръст 

предотвратени биоразградими отпадъци. С реализацията на проекта, паралелно при 

работата с населението е необходимо да се акцентира върху повторното използване на 

продукти и материали, поправка и разделяне на отпадъците. Необходимо е и 

допълнителна работа с търговските обекти, които предлагат стоки на потребителите да 

предвидят стимулиращи механизми в дейността си – например замяна на 

полиетиленовите торбички с торбички от плат за многократна употреба. По-малко 

опаковани стоки, замяна на продукти за еднократна употреба с други алтернативни за 

многократна. През 2021г. не са изготвяни и прилагани програми за „електронно 

управление“. Необходимо е да се прилага с максималните си възможности програмата 

за електронен обмен IMEON, както и да се изготвят и приложат планове от общината за 

предотвратяване образуването на отпадъци в общински социални, здравни, 

образователни и други общински звена и предприятия, в това число за предотвратяване 

образуването и на хранителни отпадъци.   

  Подпрограма за  достигане целите за подготовка за повторна употреба и 

за рециклиране.  

По отношение на постигането на целите съгласно чл.31, ал.1 , т.3 от ЗУО и §15, 

ал.2, т.2 от ПЗР на Закона, съгласно който целите за подготовката за повторна употреба 

и рециклирането на битови отпадъци се постигат поетапно, като след 31 декември 2020 

г. нарастват всяка година с по 1 на сто, т.е до 31 декември 2021г. са 51 на сто, все още се 

очакват Заповедите на Директора на ИАОС за 2019г. и за 2020г. Очакванията са, че ще се 

запази степента на рециклиране до 55% (т.е изпълнили целите), но дела на отпадъците, 

които се отправят за депониране е все още твърде висок и е над 50%.  

За да се гарантира постигането на целите е необходимо да се запазят добрите 

резултати от системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки (два пъти повече 

отсортирано количество за оползотворяване спрямо 2020г. и четири пъти повече от 

2019г.), като практиката да се обучава населението (като през 2019г.) да продължи и да 

се превърне в традиция. Системата е допълнена с още две нови точки, но има и 

необхванати райони-населени места, които следва да се присъединят към системата чрез 



усилията на общината и ЕКОПАК. При невъзможност от страна на ООп, общината 

следва да организира в населените места събиране на тези отпадъчни потоци.  

Добрите резултати следва да се запазят и в дейността на Центъра за събиране и 

временно съхраняване на ОБО, което допълнително допринася за отклоняване на 

определени фракции от общия поток и допълване на количествата отпадъци включвани 

в целите за рециклиране. След приемане на нов нормативен акт за отпадъците от 

текстил и обувки следва да се сключи окончателен договор с Текстилна организация АД 

и да се организира системата за разделно събиране на посочените отпадъци. 

От изключителна важност е изграждането на площадката за третиране на битови 

и строителни отпадъци, тъй като проблема със строителните отпадъци на този етап не 

е решен. За строителните отпадъци е важно да се потърсят и алтернативни решения, до 

изграждане на площадката. Площадката обаче ще осигури възможност за отделянето и 

на други потоци отпадъци от група 20 (хартия, пластмаса, метали, дървесни, обемни – 

ЕГО и др.), които към момента влизат в общия поток. Засилени диалози и с площадките 

на територията на град Левски, които притежават разрешения по чл.35 от ЗУО.  

С избирането на нов оператор на РСУО-Санадиново значително намаляха 

разходите по третиране на отпадъка. От справките е видно обаче, че е намалял и дела на 

рециклируемите, едва 4%, а за депониране са над 50%. Тъй като цифрите са дадени като 

дял на съответната община в сдружението е трудно да се прецени дали ниския процент 

рециклируеми е заради ефективната система за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки в община Левски или причината е някъде другаде. Същото важи и за % 

депонирани. Осезателна е нуждата от организиране на система за разделно събиране на 

зелени/биоразградими отпадъци, които да се транспортират до компостиращото 

съоръжение в с. Санадиново. Това значително ще намали отпадъка на вход – сепарация 

и ще увеличи количествата на оползотворените/рециклирани отпадъци, респективно 

ще увеличи % на целите за рециклиране. Високият дял на депонираните отпадъци от 

общините в сдружението е видно, че изчерпва капацитета на Клетка №1, поради което 

е необходимо да се побърза с процеса на проектиране и изграждане на Клетка №2.  

  Подпрограма за  достигане целите за рециклиране и оползотворяване на 

строителни отпадъци от строителство и разрушаване. 

Освен наложителното изграждане на площадката за третиране на битови и строителни 

отпадъци е необходимо задължителното включване на изисквания към техническите 

спецификации в провежданите обществени поръчки за влагане в строежите на 

рециклирани строителни материали. 

  Подпрограма за  достигане целите за рециклиране и оползотворяване на 

МРО. 

 По отношение на разделното събиране на МРО се провежда ежегодна и 

ежемесечна информационна кампания, гражданите са информирани за местата и вида 

на събираните отпадъци. Събраните количества МРО само в Центъра за събиране и 



временно съхраняване на опасни битови отпадъци са със значително по-голям ръст от 

предходната година, а за останалите видове МРО са сключени договори за организиране 

на системи за разделно събиране, които следва да стартират през 2022г. 

  Подпрограма за  намаляване на количествата и риска от депонираните 

битови отпадъци. 

 Изпълнена е биологична рекултивация – I-ва година. Предприети са действия за 

проектиране и изграждане на Клетка №2 в РСУО-Санадиново. Периодично през 

годината се почистват микро-замърсявания в населените места, в сервитута на пътища 

и речни легла. Независимо от изпълнените мерки, все още количеството на 

депонираните отпадъци в Клетка №1 е над 50% от общо генерираното количество. 

Следва да се предвидят всички необходими мерки от предходните подпрограми за да се 

намали количеството депониран отпадък. 

 

 

Изготвил: инж. Вероника Славова – гл. експерт, Дирекция „ГиА“ при Община Левски 
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