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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№274 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 26.03.2021 г. с  Протокол № 23 
 

 

ОТНОСНО: Отчет  по изпълнение на Общинския план за дейностите на Община 

Брацигово за 2020г. от Регионалната програма  за управление на отпадъците на регион 

Пазарджик. 

 

 

Общинският съвет – Брацигово след като разгледа и обсъди предложението на 

кмета на Община Брацигово ,  на основание чл. 52, ал. 9 от ЗУО, чл.21, ал.1, т.23 и във 

връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА и след станалите разисквания:  

 

 

Р Е Ш И : 

 

 

Приема отчет  по изпълнение на Общински план за дейностите на Община Брацигово 

за 2020г. от Регионалната програма  за управление на отпадъците на регион Пазарджик. 
 

                                     

 

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници: 13 

Присъствали: 13 

Гласували: „За” – 12, „Против” – няма, „Въздържали се” – 1 

 

 

 

 

 

                  

                                        Председател  на ОбС Брацигово: 

                    /инж.Веселина Дамова/ 
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О Т Ч Е Т  

по изпълнение на Общински план за дейностите на Община Брацигово за 2020г.   

от Регионалната програма  за управление на отпадъците 

на регион Пазарджик 
                

             С Решение № 281 / 31.03.2017г. на заседание на Общински съвет – Брацигово 

беше приета Регионална програма  за управление на отпадъците на регион Пазарджик. 

В Програмата са определени задълженията, отговорностите и мерките, засягащи 

отделните общини от Регионалното сдружение,  ясно разграничени,  с конкретен 

общински план за всяка една от общините. С Решение № 363 / 29.09.2017г. на ОбС- 

Брацигово бе приета актуализация на програмата. 

  

От Плана за дейностите на Община Брацигово са изпълнени следните мерки: 

 

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

система за управление на отпадъците, състояща се от регионално депо и/или др. 

съоръжения за третиране на отпадъци. 

С Решение № 473/30.06.2010г., Общински съвет- Брацигово дава съгласие за 

участие на  Община Брацигово в  „Регионално сдружение на общините за управление 

на отпадъците  - Пазарджик“. Сдружението е учредено на 08.07.2010г., когато е 

проведено първото Общо учредително събрание. За председател на сдружението 

единодушно е избран г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик.  

   През 2020г. регионалното сдружението е имало две заседания.   

 

2. Определяне на отделните съоръжения за третиране на отпадъци, структурата и 

развитието на регионалната система за управление на отпадъци. 

 

От 2018г. функционира  Регионално депо за неопасни отпадъци регион 

Пазарджик. Депото е  с  площ 145 504 m
2
 и се намира в землището на село Алеко 

Константиново, включва две клетки за депониране на отпадък на обща площ около 95 

дка, към момента е изградена само една клетка, кантар и необходимата обслужваща 

инфраструктура. За оператор на депото е избарана фирма  след проведена обществена 

поръчка. 

           От октомври 2020г. има вече избран оператор на Инсталацията за предварително 

третиране на смесени битови отпадъци от общините Пазарджик, Пещера, Батак, 

Брацигово, Септември, Белово и Лесичово и оператор на инсталацията за компостиране 

на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци от общините Батак, 

Брацигово, Лесичово, Пазарджик и Пещера, разположени на територията на РЦР Алеко 

Константиново, община Пазарджик. Предстой определяне във всяко населено място, 

места за събиране на растителните отпадъци от домакинствата.  

 

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

др. 

          В края на годината бяха  доставени 160 бр. кофи тип „ Мева“ и 14 бр. контейнери. 

Същите са раздадени по всички населени места.  Ежегодно със заповед на кмета на 

общината се определят местата, за които е организирано сметосъбиране, 
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сметоизвозване и почистване на териториите за обществено ползване. 

Сметоизвозването се извършва по утвърден график, веднъж седмично по всички 

населини места. Всички събрани отпадъци се извозват до регионалното депо за 

неопасни отпадъци - Пазарджик. Ежемесечно регионалното депо изпраща до община 

Брацигово протокол, в които е описан количествата депонирани отпадъци . 

4. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или др. 

съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане. 

 Организацията по събирането и транспортирането на битовите отпадъци от 

населените места в община Брацигово се осъществяваше  от 2020год. от фирма „ Астон 

сервиз” ООД гр. София, съгласно Договор №  Д – 3/13.01.2020г. За 2020г. със  заповед 

на кмета на Община Брацигово е определена периодичност на сметосъбиране и 

сметоизвозване на битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за 

обществено ползване на Община Брацигово. Графикът се изготвя ежегодно до 30  

октомври на предходната година. 

Събраните битови отпадъци през 2020г. са транспортирани за обезвреждане чрез 

депониране на Регионално депо за неопасни отпадъци регион Пазарджик. 

Количеството на депонираните отпадъци по месеци е представено в следната таблица: 

 

по  месеци  Количество / тон  

Януари 
78,420    

Февруари 139,720  

Март 153,84  

Април 231,360  

Май 278,660  

Юни 249,540  

Юли   225,900  

Август 241,060  

Септември 197,040 

 Октомври  153,660 

Ноември  173,720  

Декември 215.460  

Общо количество: 2338,38  

                  

Съгласно чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), общините от 

Регионалното сдружение внасят отчисления по сметка на Община Пазарджик, която е 

водещата община и на чиято територия се намира Регионалното депо. Предвид 

количествата събрани битови отпадъци през 2020г. Община Брацигово е внесла 

отчисления по чл.60 от ЗУО в размер на 17 381,04 лв. и отчисления по чл.64 от ЗУО в 

размер на 131 695,28  лв.                             

 

5. Избор на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на 

депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за 

оползотворяване и / или обезвреждане на битови отпадъци. 

     

      На 02.06.2020г. Община Брацигово  е подписала  договор № Д-34-50/02.06.2020г. за 

безвъзмездна финансова помощ  по  Оперативна програма  „Околна среда 2014-2020 
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“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на 

Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.010 

„Рекултивация на депа за закриване, предмета на процедура по нарушение на правото 

на ЕС по дело С-145/14“  за  проект „Рекултивация на депо за ТБО на община 

Брацигово в УПИ І "Депо за неопасни отпадъци", местност Клисурата, в 

землището на град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик“. 

     Общата стойност на проекта е 1 157 717, 40 лева, с продължителност  на 

изпълнението е  23 месеца.  

   Проектът предвижда извършването на дейностите по закриване и рекултивация на 

общинското депо за неопасни битови отпадъци на  терени от около 14,945 дка в 

местността „ Клисурата” – гр.  Брацигово.  В рамките на проекта ще се закрие депото за 

битови отпадъци, като се извърши техническа рекултивация на замърсените терени, 

удостоверени с протокол от комисията по ППЗОЗЗ за определяне на размера и 

границите на терена за рекултивация и геодизическо заснемане. След приключване на 

техническата рекултивация ще се извърши и биологичната рекултивация със залесяване 

и затревяване със средствата на общината. Закриването на депото за битови отпадъци 

ще допренесе и за  подобряване на екологичните характеристики на района на 

Брацигово и предотвратяване на отрицателните въздействия върху компонентите на 

околната среда и прилежащите земеделски земи.   

 

 

6. Организиране на събирането, оползотворяването и обезвреждане на строителни 

отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на 

община Брацигово. 

             

           За намаляване и ограничаване нерегламентираното изхвърляне на строителни 

отпадъци по неразрешени за целта места община Брацигово е подписала договор с 

фирма притежаваща необходимите разрешителни. Поставени са два броя 4 куб. 

контейнери в района около гарата в гр. Брацигово. Количеството събрани и извозени 

строителни отпадъци до депо за строителни отпадъци  за 2020г. са 64 тона.  

        Направени са проучвания за наемане под наем и на контейнери за строителни 

отпадъци, който ще бъдат поставени на определни места в с. Бяга и с. Исперихово. 

Услугата ще се заплаща, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на 

местни такси и цени на услуги на територията на община Брацигово.  

 

7. Разделно събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко 

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

  

         Съгласно изискванията на чл.19, ал.3, т.6 от Закон за управление на отпадъците 

кметът на общината отговаря за разделното събиране на битови отпадъци на 

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

картон, метали, пластмаси и стъкло. 

           Община Брацигово има сключен Договор с ,,Екопак България” АД,  за  

организиране на система за разделно събиране на отпадъци от стъкло, пластмаса и 

хартия.  

Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, обхваща гр. Брацигово, с. 

Исперихово и с. Бяга , като разполага със следния брой съдове: 
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- Сини контейнери за разделно събиране на картонени отпадъци тип „ Ракла“ с 

обем  1100 л. с кратност на обслужване годишно 24 пъти.;  

- Жълти контейнери тип „ Ракла“ 1100л. за разделно събиране на пластмасови 

опаковки, с кратност на обслужване  24  пъти годишно. 

- Зелени контейнери за разделно събиране на стъклени опаковки тип „Иглу” с 

обем 1 500л. с кратност на обслужване годишно 2 пъти.  

 

Разпределение на съдовете по населени места: 

Населено място Син контейнер  

1100 л. 

Жълт 

контейнер  

1100 л. 

Иглу зелено 

1500 л. 

гр. Брацигово 17 17 17 

с. Бяга 6 3 3 

с. Исперихово 7 6 6 

Общо за общината: 30 26 26 

          Съгласно представената годишна справка от “Екопак България” АД, през 2020 г. 

са събрани следните количества отпадъци от опаковки от контейнерите за разделно 

събиране, разположени на територията на общината: 

 събрани отпадъци от сините контейнери – 22,140 т. 

 събрани отпадъци от жълтите контейнери – 29,020 т. 

 събрани отпадъци от зелените контейнери – 6,420 т. 

 Общо събрани отпадъци – 57. 580 т. 

От посочените по-горе общи количества са отсортирани за рециклиране 

следните количества отпадъци от опаковки: 

 отпадъци от хартиени и картонени опаковки – 8.395 т.  

 отпадъци от пластмасови опаковки – 2.540 т. 

 отпадъци от стъклени опаковки – 6. 420 т.  

 Общо отсортирани за рециклиране отпадъци от опаковки – 17. 355 т. 

           

8. Организиране на дейностите по разделно събиране на масово разпространени 

отпадъци и/или оказване съдействие на организациите за оползотворяване, в т.ч. 

определяне местата за разполагане на необходимите елементи на системите за 

разделно събиране. 

 

    За извършване на разделно събиране на масово разпространени отпадъци, каквито 

са излезли от употреба електронно и електрическо оборудване, излезли от употреба 

гуми, негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба МПС (тези 

отпадъци освен, че са масово разпространени, някои от тях са едрогабаритни, а други 

и опасни) и предаването им за рециклиране, оползотворяване или обезвреждане 

Община Брацигово има сключени договори с  оползотворяващи организации.  

Договорите са сключени, съобразно изискванията на Закон за управление на 

отпадъците: 

 

 „ Екобатери“ АД - Изградена е система за разделно събиране на негодни за употреба 

батерии и акумулатори (НУБА), чрез разположени в учебни заведения, обществени и 

административни сгради 13 бр. контейнери, безвъзмездно предоставени от 
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оползотворяващата организация. Предаването за обезвреждане се извършва по заявка 

от общинска администрация веднъж годишно, но  през  2020г. не е извършено такова.  

 

 "Екологика България" – Изградена система за организиране, извозване и 

обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. 

Определена е площадка за временно съхранение на отпадъците, склад за временно 

съхранение, намиращ се в сградата на община Брацигово.  Извозването се извършва по 

заявка от общинска администрация , като  през  2020г. са извозени 673,00 кг. отпадъци. 

   

 “Ви-кинг транс ” ЕООД - Изградена е система за разделно събиране на излезли от 

употреба гуми /ИУГ/. Местата за разделно събиране на отпадъците са следните обекти: 

, „КАОИЛ“  ООД, с адрес: гр. Брацигово,  бул. «Трети март » №. 134, и обект „ 

ГАРАЖИ“  - общинска собственост, с адрес:  гр. Брацигово бул. «Трети март » №. 68.  

През 2020г. не са извършени извозвания на  излезли от употреба гуми /ИУГ/ .  

 

 „Екоривейс ОЙЛ“ АД  относно организиране на  система за разделно събиране на 

отработени масла. Местата за разделно събиране на отпадъците са на адрес гр. 

Брацигово, бул. «Трети март » №. 134, обект „ Гаражи“.  

 

 

9. Разделно събиране и съхраняване на битови биоразградими отпадъци и 

„зелени“ отпадъци от поддържане на зелени площи.  

 

      Община Брацигово е партньор в изграждането на „Компостираща инсталация, 

инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, както и съпътстваща 

инфраструктура на площадката на Регионален център за рециклиране /РЦР/ в 

землището на с. Алеко Константиново, община Пазарджик”, като оператор на 

инсталацията е община Пазарджик, 

Инсталацията е  разположена в ПИ с идентификатор № 0254.70.15, местност „Байра“ в 

землище на с. Алеко Константиново, община Пазарджик, област Пазарджик.  

        Събирането и транспортирането на  зеления отпадък до площадката на                

компостиращата инсталация ще се извършва от Център за рециклиране – Пазарджик. 

        На територията на община Брацигово се предвижда събирането на зелени и други 

биоразградими  /от растителен произход/ отпадъци, да се извършва на регламентирани 

от община Брацигово места / площадки / за събиране и временно съхраняване 

/пунктове. Отпадъците ще се генерират при поддръжката на паркове и местни зелени 

площи / подкастряне на дървета и храсти и др./, както и от резидба на лози и асми. 

Поради отдалечеността на прилежащите към общината малки населени места до 

площадката за компостиране събирането и извозването на отпадъците да съответната 

система за компостиране ще се извършва два пъти месечно или по заявка. 

 

 

10. Почистване на отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл.12 от 

Закона за управление на отпадъците. 

Във връзка с изпълнение на задълженията на кмета на общината, относно 

почистването от отпадъци на общинските пътища, ежегодно представители на РИОСВ-
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Пазарджик извършват периодични проверки и изготвят предписания за почистване на 

замърсените участъци. 

 През 2020г. са извършени общо две проверки на общинска и републиканска 

пътна мрежа на територията на община Брацигово, на която не са констатирани 

нарушения . 

 

11. Осигуряване на информация на обществеността по всички въпроси и 

ангажименти, внесени от закона чрез интернет страницата на общината, както и 

по друг подходящ начин. 

       През настоящата година с цел информираност на населението община Брацигово 

публикува информационни материали във връзка с внедрената система за разделното 

събиране на отпадъците, информация относно  закриването на общинското депото, 

кампании за почистване на обществени места , спечелени проекти и кампании свързани 

с опазването на околната среда и др. във следните броеве на вестник „Априлци“ 

бр.2/13.02.2020г., бр.4/19.03.2020г., бр. 5/ 30.04.2020г., бр. 6/ 21.05.2020г.,бр. 

7/18.06.2020г.,ибр. 14/17.12.2020г.  Заповедта на кмета на общината за сметосъбирането 

и сметоизвозването е достъпна и на интернет страницата на общината.  

   И през отчетния период се разпространяваше брошурата сред населението, която 

съдържа информацията относно управлението на различните видове отпадъци.  

       

12. Предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това 

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

им. 

 

            Предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места е 

трудна задача за изпълнение, тъй като става въпрос преди всичко до екологично 

възпитание и култура. Местата, на които се образуват нерегламентирани сметища 

обикновено са крайпътни участъци извън населените места или речните корита, които 

трудно се контролират. При неустановен нарушител същите се почистват от общинска 

администрация. По възможност, с цел преустановяване на изхвърлянето на отпадъци 

край почистените вече участъци, се правят изкопи или насипи от излишни земни маси, 

за да се пресече достъпът на превозни средства.  

 

       В изпълнение на Заповед  на министъра на околната среда и водите, длъжностни 

лица от РИОСВ-Пазарджик през 2020г. извършиха проверки на всички речни легла и 

прилежащите към тях територии в населените места за наличие на изхвърлени 

отпадъци и образувани на сметища.  Констатираните замърсявания в речните участъци 

на територията на община Брацигово са почистени в определения срок, за което има 

изготвен протокол от последваща проверка. 

 

Изготвил:  

 Татяна Симонова - Гл. експерт «ЕЗСД» 
 


