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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 331 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 31.03.2022 г. с 

Протокол № 35 

 

ОТНОСНО: Годишен отчет за 2021 г. по изпълнение на „Програма за 

управление на отпадъците в Община Николаево 2021-2028 г.“ 

 

Мотиви: 

Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците на Община 

Николаево за периода 2021-2028 г. е разработена в изпълнение на чл. 52, ал.1 от Закона 

за управление на отпадъците (ЗУО). Съгласно чл. 52, ал. 9 от ЗУО, ежегодно в срок до 

31-ви март, Кметът на общината информира общинския съвет за изпълнението на 

програмата през предходната календарна година.  

Програмата за управление на отпадъците е основен инструмент за реализиране 

на Националната политика на местно ниво и решаване на екологични проблеми на 

територията на общината. Задачата на програмата е да спомогне за създаване на 

оптимална екологична обстановка, която да осигурява здравословна жизнена среда на 

населението в региона.  

Дейностите, свързани с управление на отпадъците на територията на община 

Николаево, се осъществяват в съответствие с мерките, включени в плана за действие, 

който е неразделна част от програмата. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на 

отпадъците, Общински съвет-Николаево 

  

Р Е Ш И: 

 

 

Приема годишен отчет за 2021 г за изпълнение на „Програма за управление на 

отпадъците в Община Николаево 2021-2028 г.” 

 

ОТЧЕТ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

НИКОЛАЕВО 

за 2021 година 

 

В Община Николаево управлението на отпадъците е съсредоточено в дирекция 

„Общински дейности и устройство на територията“ към общинска администрация. 

Дирекцията изготвя общинските програми, планове и наредби за дейностите по 

управление на отпадъците. 

Проблемът с отпадъците е проблем, който се разраства непрекъснато, поради 

нарастващите потребности на обществото, амортизирането на съдовете за събиране на 

отпадъци, финансовите ограничения и все още ниското ниво на екологичната култура. 

Във връзка с изискванията на екологичното законодателство и чл.52, ал.1 от 

Закона за управление на отпадъците е изготвена и приета Програма за управление на 

отпадъците на територията на община Николаево с решение № 211 по Протокол № 21 

от 30.03. 2021 година на Общински съвет Николаево, която е неразделна част от 
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Програмата за опазване на околната среда. Тя цели устойчивото развитие на община 

Николаево, опазване и укрепване здравето на нейните жители, опазване и подобряване 

качеството на околната среда в населените места от Общината.  

Съгласно чл.52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците, Кметът на 

общината ежегодно внася в Общинския съвет отчет за изпълнението на Програма за 

управление на отпадъците на територията на община Николаево и го изпраща на 

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Стара Загора. Отчетът 

обхваща съвкупността от застъпените в Общината дейности, свързани с третирането на 

отпадъците. Той описва организацията по събирането, транспортирането и третирането 

на твърди битови отпадъци. 

Основните приоритети в програмата, за изпълнението на които се работеше 

през изминалата година са: 

 

      1. Намаляване на количествата на генерираните отпадъци чрез повишаване на 

културата на населението и чрез въвеждане на съвременни технологии на 

производство, позволяващи оползотворяване и рециклиране на част от отпадъците; 

      2. Осъвременяване на организацията по сметосъбиране чрез поетапно въвеждане на 

система за разделно събиране на отпадъците; 

3. Почистване на старите замърсявания с отпадъци;  

 

За постигане на основните принципи на програмата – чиста и здравословна среда в 

населените места, в домовете, в обществените заведения, на работните места в община 

Николаево е въведено организирано сметосъбиране и сметоизвозване във всички 

населени места. Дейността се осъществява посредством един автомобил ФОРД КАРГО 

1833, с рег. № СТ 08 70 РР закупен през 2021 год. с натрупаните средства от 

отчисленията по чл.64 от ЗУО. 

Дейностите по извозване на битовите отпадъци се извършват чрез изготвени 

графици, включващи 2 пъти в месеца събиране и извозване на смесените битови 

отпадъци по населените места.  

Твърдите битови отпадъци се извозват и депонират на Претоварна станция 

находяща се в землището на гр. Гурково, общ. Гурково и оттам се транспортират до 

Регионално Депо с. Ракитница. Депото е регламентирано, отговаря на изискванията на 

действащата нормативна уредба. За управление на депото има създадено „Регионално 

сдружение за управление на отпадъците – Стара Загора“, с председател Живко Тодоров 

– Кмет на Община Стара Загора.   

 Закупените съдове за смет през 2021 г. са 120 бр. пластмасови кофи 240 л. 80 бр. 

пластмасови кофи 120 л. и 6 броя Контейнери тип «Бобър»  на стойност 14 976,00 лв. /с 

ДДС/, предназначени за всички населени места в Община Николаево. 

 

Често се констатира нерегламентирано изхвърляне на отпадъци от 

домакинствата и на неразрешени места в непосредствена близост до населените места. 

Нерегламентираното депониране на отпадъци създава предпоставки за образуване на 

огнища на зараза и увреждане здравето на населението. На тези терени се изхвърлят 

битови, строителни и селскостопански отпадъци. 

За почистване на нерегламентирани сметища в Общината през 2021 г. са 

изразходени средства в размер на 15 200.00 лв. 

По населените места картината е една и съща, типична за район със силно 

изразен селскостопански облик – растителни и животински отпадъци, премесени с 

битови отпадъци с невъзможност за разделянето им едни от други. Почистването на 

тези терени се осъществява с фадрома или друг вид техника.  
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 През 2021 г. не е променян размера на Такса битови отпадъци, която 

собственици и наематели на жилищни и нежилищни имоти на територията на Община 

Николаево, заплащат за предоставяне на услугата сметосъбиране, сметоизвозване, депо 

и чистота. Като приходи от такса битови отпадъци от физически лица са събрани 

63 493,00 лв., а от юридически лица – 64 874,00 лв.  

Трансферът за такси по чл. 60 от ЗУО /Закона за управление на отпадъците/ - За 

извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци чрез депониране всеки 

собственик на депо предоставя обезпечение, покриващо бъдещи разходи за закриване и 

следексплоатационни грижи на площадката на депото е в размер на 1 274,00 лв. и по чл. 

64 от ЗУО /Закона за управление на отпадъците/ - За обезвреждане на отпадъци на 

регионално или общинско депо за неопасни отпадъци и на депа за строителни отпадъци 

се правят отчисления в размер и по ред, определени с Наредбата по чл. 43, ал. 2 в 

размер на 72 563,00 лв., или общо Община Николаево е превела на Община Стара 

Загора 73 837,00 лв.  

През 2021 год. Община Николаево е депонирала 884.920 т. смесен битов отпадък 

на претоварна станция гр. Гурково, за който тонаж е заплатила 28 462.31 лв. 

 

 През 2021 г. почистването на териториите, предназначени за обществено 

ползване, се осъществяваше ежедневно от лица, назначени по: 

 - Общинска програма за извършване на обществено полезна дейност в община 

Николаево от безработните лица, получаващи месечна социална помощ; 

 - Регионална програма за заетост на Област Стара Загора; 

 

Съгласно Общинския план за дейностите към Програмата, през отчетния период 

са изпълнени следните дейности: 

 

- Участие в регионално сдружение на общини за изграждане на регионална 

система за управление на отпадъците, състояща се от регионално депо за третиране на 

отпадъците. 

- Осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци – контейнери, кофи и 

други. 

- Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 

инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им. 

- Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

- Организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на 

строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на 

територията на Общината. 

- Преговори за внедряване на разделно събиране на битови отпадъци на 

територията на Общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и 

картон, метали, пластмаси и стъкло. 

- Актуализиране на общинската нормативна уредба. 

- Организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени 

отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово 

разпространени отпадъци, в т. ч. определя местата за разполагане на необходимите 

елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово 

разпространените отпадъци. 

- Почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл. 12 от 

ЗУО/Закон за управление на отпадъците/ - почистване на отпадъци от пътя, земното 

платно, пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи 
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комплекси, както и осигуряване на съдове за събиране на отпадъците и 

транспортирането им до съоръжения за тяхното третиране. 

- Осигуряване на интернет достъп до общинската нормативна уредба, свързана с 

управлението на отпадъците – програма, наредби. 

- Предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места 

и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването – ежегодно 

през март Кмета на община Николаево информира кметовете на кметства на с. Нова 

махала, с. Едрево и с. Елхово да извършат оглед на речните легла и прилежащите им 

територии за наличие на замърсявания с отпадъци (локални сметища) и при 

установяване на нерегламентирани замърсявания с отпадъци (сметища) на речните 

легла и прилежащите им територии, да се организира своевременно почистване на 

замърсените терени, а през месец април се извършват планови проверки от РИОСВ – 

Стара Загора.  

- Контролни дейности – извършване на проверки, съставяне на констативни 

протоколи, предписания, актове за установяване на нарушения, издаване на 

наказателни постановления. 

 

 
 

Участвали в гласуване 11 общински съветника, от които „за” – 11, „против” –  

няма, „въздържали се” – няма. 

 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  
Председател Общински съвет-Николаево 


