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Приложение 

 

ОТЧЕТ 

 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ – РЕГИОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО, С ОБЩИНСКИ ПЛАН НА 

ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2022 Г. 

  
Регионалната Програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново за 

общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Стражица, Елена и Златарица е 

изготвена на основание чл. 52 ал. 6 от Закона за управление на отпадъците и е за периода 

2021-2028 г. Същата е разработена с цел да се определят необходимите мерки за 

изграждане на интегрирана система за управление на отпадъците в община Елена, като 

елемент на регионалната система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, 

чрез която да се постигне намаляване на въздействията върху околната среда, причинени 

от образуваните отпадъци, подобряване на ефективността на използване на ресурсите, 

увеличаване отговорностите на замърсителите и стимулиране на инвестициите в областта 

на управление на отпадъците.  

Регионалната програма е приета с Решение № 4/27.01.2022 г. на Общински съвет - Елена и 

обхваща управлението на отпадъците на общините Велико Търново, Горна Оряховица, 

Лясковец, Елена, Златарица и Стражица. 

Във връзка с управлението на отпадъците на регионален принцип и съгласно изискванията 

на Закона за управление на отпадъците на 20.07.2014 г. е създадено Регионално сдружение 

за управление на отпадъците – регион Велико Търново.  

Програмата е отворен документ, изпълнението на който се отчита ежегодно и подлежи на 

актуализация при промяна на фактическите и/или нормативни условия в процеса на 

нейната реализация. С оглед прилагане на необходимите мерки по управление на 

отпадъците на регионално ниво в плана за действие на настоящата Програма има 

определени цели за изпълнение.  

Системата за организирано сметосъбиране на територията на Община Елена обхваща 45 

населени места. Със Заповед на Кмета на общината са определени границите и районите и 

вида на предоставените услуги по чл. 6 от Закона за местните данъци и такси, както и 

честотата на сметоизвозвене за 2022 година. 

През 2022 г. сметосъбирането и сметоизвозването се изпълнява от фирма „Глобъл – 

Клинър“ ООД, съгласно сключен договор от 01.03.2019 г. за възлагане на обществена 

поръчка. 
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Финансирането на услугите и дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, съхранение, 

сепариране и обезвреждане на битовите отпадъци, както и отчисленията по Закона за 

управление на отпадъците, се осъществява чрез събиране на такса „Битови отпадъци“. Тя 

се определя в годишен размер и е заложена в План – сметката за приходите и разходите за 

поддържане на чистотата, сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Общината за 

съответната година. 

През 2022 година е постигнато следното: 

1. Участие в Регионално сдружение на общини за изграждане на регионална 

система за управление на отпадъците. 

Взето решение да се изготви и проведе процедура по реда на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП с 

предмет „Изготвяне на морфологичен анализ на битовите отпадъци в Община Велико 

Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, с възложител 

Регионално сдружение на отпадъците в регион Велико Търново. 

Взето решение за провеждане на процедура по реда на ЗОП за обект „Изграждане на 

Клетка 2 на Регионална система за управление на отпадъците“. 

Клетка 1 от Депото за неопасни отпадъци е изградена по проект „Изграждане на 

регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“ по 

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ и е въведена в експлоатация с 

Разрешение за ползване от ДНСК № СТ-05-627/25.04.2016 г. Съгласно Комплексно 

разрешително № 467-НО/2013г. срокът на експлоатация на първа клетка е 7 години (от 

2016г. до 2022г.) като проектният капацитет на клетката е 217 220 тона. Към 

31.12.2022 г. остатъчният капацитет е 4900,9т. 

Сдружението за управление на отпадъците в регион Велико Търново е осигурило 

проектиране и кандидатстване за финансиране за изграждане на клетка № 2. 

Възложени и изготвени са работни проекти през 2020г., които са одобрени и е издадено 

разрешение за строеж № 41/2.02.2021 г. Със Заявление № ДТБО-3/05.02.2021 г. Община 

Велико Търново е поискала безвъзмездно финансиране от Предприятието за управление 

дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/. След приключване на оценката в 

заседание от 20.05.2022 г., Управителния съвет на ПУДООС е взел решение за отпускане 

на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на клетка № 2 на РУСО. С писмо от 

15.07.2022 г. е потвърден и предварителен контрол върху подготвената процедура за 

избор на изпълнител на строителството от страна на ПУДООС. 

Обявена и обществена поръчка за избор на изпълнител на строителството с УНП 00073-

2022-0044. 

Строителството може да започне веднага след приключване на избора на изпълнител, 

тъй като за обекта има издадено разрешение за строеж. До завършването на клетка № 

2, отпадъците ще се депонират на клетка № 1, като при започване на рекултивацията и 

част от отпадъците извън капацитета ще се предепонират на клетка № 2. 

Взето решение по реда на чл.26, ал.1 т.8 и т.9 от ЗУО, относно определяне на реда и 

начина за събиране и разпределение на дължимата цена, съгласно сключен договор на 

31.05.2021 г., с предмет „Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на 
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Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново за общините 

Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, включваща 

Клетка № 1 на Депо за неопасни отпадъци, инсталация за предварително сепариране на 

отпадъци и инсталация за компостиране“ с изпълнител ДЗЗД „Регионално депо – Велико 

Търново 2021“ гр. София и определяне на цените както следва: 

-за сепариране 21 лв. без ДДС плюс отчисленията по реда на чл.60 от Закона за 

управление на отпадъците /в размер на 0,58 лв/тон. 

-за компостиране 22,50 лв. без ДДС, плюс отчисленията по реда на чл.60 от Закона за 

управление на отпадъците /в размер на 0,58 лв/тон. 

- за депониране 18 лв. без ДДС, плюс отчисленията по реда на чл.60 от Закона за 

управление на отпадъците /в размер на 0,58 лв/тон. 

Взето решение да се проведе процедура по възлагане на строителен надзор на обект: 

„Изграждане на клетка 2, от Регионална система за управление на отпадъците в регион 

Велико Търново. 

Взето решение относно сключване на договор за имуществено застраховане на 

Регионална система за управление на отпадъците за срок от една година 

2. Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци.  

На 12.12.2021 г., с Решение № 136 на Общински съвет Елена се утвърди таксата за услуги 

по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите 

отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места на Община Елена за 2022 година.  

През 2022 г. продължи съвместната работа с Фирма „Глобъл Клинър ООД” гр. Хасково и 

Община Елена. В изпълнение на договора, същата извършва дейностите по сметосъбиране 

и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на Община Елена. 

На територията на община Елена в организираното сметосъбиране са включени 45 

населени места и са оборудвани със съдове за битови отпадъци.   

Видът и броят на съдовете за битови отпадъци, които се обслужват на територията на град 

Елена, са както следва: 

- 120 бр. съдове тип „Бобър” с обем 1,1 куб.м.; 

- 1200 бр. съдове тип кофа с обем 0,24 куб.м.; 

Видът и броят на съдовете за битови отпадъци, които се обслужват на територията на 

останалите населени места в община Елена, са както следва: 

- 88 бр. съдове тип „Бобър” с обем 1,1 куб.м.; 

- 669 бр. съдове тип кофа с обем 0,11 куб.м.; 

- 51 бр. съдове тип кофа с обем 0,120 куб.м;  

- 592 бр. съдове тип кофа с обем 0,24 куб.м.; 

През 2022 г. с Договор за доставка на специализирани съдове за битови отпадъци са 

закупени 27 бр. контейнери тип „Бобър“ (1 100 л.) и 300 бр. кофа тип „Кука“(240 л.) 
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Битовите отпадъци от територията на община Елена се извозват до Регионално депо – 

Велико Търново, в землището на с. Шереметя. Извозеното количество отпадъци за 2022 г. е 

2 877 тона от общински системи за събиране на смесени битови отпадъци, 217,760 тона от 

системи за разделно събиране на биоотпадъци и 13,440 тона от системи за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки. 

Във връзка с изградената и въведена в експлоатация Регионална система за управление на 

отпадъците - регион Велико Търново и подадено от Община Елена Заявление с искане за 

намаляване размера на отчисленията по чл. 20 от Наредба 7/19.12.2013г. за реда и начина за 

изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 

депониране на отпадъци, със Заповед № РД-590/22.11.2021 г. на РИОСВ – Велико Търново, 

беше определен размер 0,00лв/тон депониран отпадък за отчетната 2022 г. 

Системно се осъществява контрол върху гражданите и фирмите за спазване на 

изискванията на местните наредби за чистота, чрез проверки, в резултат на които се 

правят предписания при констатиране на нарушения, със срок за премахване на 

замърсяването. При неизпълнение на даденото предписание се съставя акт за 

административно нарушение. 

3. Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и  

подобряване на организацията по разделяне, временно съхраняване, събиране и 

транспортиране на отпадъците. 

В изпълнение на чл.19, ал.3, т.6 от Закона за управление на отпадъците, Община Елена 

има сключен договор с „Еко Партнърс България“ АД за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки. 

На територията на гр. Елена функционира двуконтейнерната система за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки. Един комплект контейнери включва: 

- 1 брой жълт метален контейнер тип „иглу“ с обем 1700 литра за събиране на 

хартиени, пластмасови и метални отпадъци от опаковки; 

- 1 брой зелен метален контейнер тип „иглу“ с обем 1700 литра за събиране на 

стъклени опаковки. 

В гр. Елена има разположени 40 контейнера за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки на 20 точки. Контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки има и в 

селата Майско и Константин. 

Вид и брой техника за обслужване на системата за разделно събиране 

Системата за разделно събиране се обслужва със специализирана техника с изсипващ 

механизъм и оборудван с хидрокран за контейнерите тип „Иглу“.  

Камионите са снабдени със сменяеми табели, указващи вида отпадъци и цвета на 

обслужваните контейнери по установения график. Допълнително на обслужващата 

техника е монтирана GPS система за проследяване на маршрута за обслужване на 

контейнерите и контрол по спазването на установения график, като за целта ще бъде 

предоставен достъп на съответните служители от община Елена. 

Оптимална честота на обслужване на контейнерите 
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Честотата на обслужване на съдовете за разделно събиране на територията на гр. Елена, е 

съгласно график както следва: 

- за жълти контейнери – един път месечно;  

- за зелени контейнери – един път на три месеца. 

С цел оптимизация, честотата на обслужване на контейнерите подлежи на промяна при 

препълване или незапълване на съдовете с отпадъци от опаковки. 

Всички разходи по обслужването на контейнерите са за сметка на „ЕКО ПАРТНЪРС 

БЪЛГАРИЯ “ АД. 

Площадка за предварително третиране на разделно събраните отпадъци 

Предварителното третиране на разделно събраните отпадъци от опаковки се извършва на 

специална площадка за събиране, сепариране, балиране и временно съхранение на 

събраните отпадъци от опаковки, която е изградена на територията на град Велико 

Търново.  

През 2022 г. разделно събраното количество отпадъци на територията на Община Елена е 

13,440 тона по данни на „ЕКО ПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ” АД. 

4. Подобряване на организацията по разделяне, временно съхраняване, събиране и 

транспортиране на отпадъци. 

Ежегодно до 30 октомври със Заповед на кмета на общината по чл. 63, ал. 2 от Закона за 

местните данъци и такси се уведомява населението за обхвата на системата за 

предлаганата услуга по сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане на чистотата на 

териториите за обществено ползване за следващата година. 

Със Заповед № РД.02.05-737/29.10.2021 г. на Кмета на община Елена, се определиха 

границите на районите, в които е организирано сметосъбирането и извозването на битови 

отпадъци за населените места в общината, както и честотата на извозване в отделните 

населени места за 2022 г. Заповедта за организация е връчена на фирмата изпълняваща 

дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци за сведение и 

изпълнение. 

В изпълнение на чл.19, ал.3, т.7 от Закона за управление на отпадъците в Община Елена е 

въведена система за разделно събиране на масово разпространени отпадъци с цел 

увеличаване дела на оползотворяване и рециклиране на отпадъците. 

Община Елена има сключени договор с:  

„Трансис Авторециклиращ консорциум” АД, за събиране, съхраняване и предаване за 

последващо оползотворяване на излезли от употреба гуми. 

Сключен договор с: 

„Трансис Батери” ООД, за оползотворяване на негодни за употреба батерии и 

акумулатори. 

Сключен договор с: 
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„Трансис Технорециклираща компания” АД, за събиране, транспортиране, временно 

съхраняване, предварително третиране, повторно използване на излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване. 

Сключен договор с: 

„Българска рециклираща компания“ АД, за организиране на дейности по събиране, 

съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства 

(ИУМПС). 

Със Заповед на кмета на община Елена са отредени площадки в двора на общинско 

дружество “Буковец“ ЕООД за безвъзмездно предаване на Излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване и Излезли от употреба гуми.  

Системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, 

излезли от употреба гуми и излезли от употреба моторни превозни средства не изискват 

финансиране или инвестиции от страна на Община Елена и са безплатни за населението.  

През 2022 г. са правени акции за събиране на излязло от употреба електронно и 

електрическо оборудване и излезли от употреба батерии. Предадени са близо 1 тон 

ИУЕЕО и НУБА с приемо - предавателни протоколи. 

5. Прилагане на екологосъобразно обезвреждане на отпадъците.  

Във връзка с получено в общинска администрация Елена писмо /предписание от РИОСВ – 

Велико Търново, относно наличие на нерегламентирани сметища на територията на 

община Елена са почистени 7 броя нерегламентирани сметища. Бяха извършени планови и 

контролни проверки за наличие на нерегламентирани сметища на територията на община 

Елена от експерти на Регионална инспекция по околна среда. От проверките има съставени 

Констативни протоколи. 

Изготвен и изпратен годишен отчет за количествата и видовете отпадъци през 2022 година 

до Изпълнителната агенция по околна среда и води – гр. София 

За постигане на основните цели, заложени в Регионална програма за управление на 

отпадъците - регион Велико Търново, Община Елена ще продължи целенасоченото 

изпълнение на предвидените в нея мерки. 

Програмата е отворен документ, изпълнението на който се отчита ежегодно и подлежи на 

актуализация при промяна на фактическите и/или нормативните условия в процеса на 

нейната реализация 

 

 

Изготвил: 

А. Йорданова – гл. инспектор ОСВ 


