
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ 
п.к. 4150, гр.Раковски, област Пловдив, пл.”България” №1, тел/факс: 03151 24 38, e-mail: obs_rakovski@abv.bg 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 106 

 
 

    Взето с Протокол № 7/08.04.2016 г. от гласуване чрез „ПОДПИСКА” на Общински съвет - 
Раковски 

 

Относно: Вземане на решение за кандидатстване на Община Раковски по процедура за 
набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.001 - Проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. 
осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране 
на зелени и биоразградими отпадъци по Приоритетна Ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна 
програма „Околна среда“ 2014-2020 г.  
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 49, ал. 9 и чл. 31, ал. 1 от ЗУО 
 
По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски  
 

Р Е Ш И:  
 
1,Да се възложи на Кмета на Община Раковски, да предприеме всички необходими правни и 
фактически действия, за кандидатстването на Община Раковски по процедура за набиране 
на проектни предложения BG16M10P002-2.001 - Проектиране и изграждане на компостиращи 
инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на 
необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и 
биоразградими отпадъци по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна 
среда“ 2014-2020 г. 
 
МОТИВИ: Правилното въвеждане, прилагане и правоприлагане на законодателството на ЕС в 
областта на отпадъците са сред основните приоритети на политиката на ЕС в областта на 
околната среда. Директива 2008/98/ЕО за отпадъците, наричана Рамкова Директива за 
отпадъците(РДО), отменя предишната Директива 2006/12 за отпадъците и Директиви 75/439/ЕЕС 
и 91/689/ЕЕС касаещи съответно отпадъците от отработени масла и опасните отпадъци. 
Преработената Рамкова Директива за отпадъците се прилага от 12 Декември 2010 и въвежда 
нови разпоредби с цел стимулиране на предотвратяването на образуване  на отпадъци и 
рециклирането като част от йерархията на отпадъците, изясняването на ключови понятия, като 
дефинициите за отпадък, оползотворяване и обезвреждане както и установяване на 
подходящи процедури, приложими за странични продукти и край на отпадъка. 

Законът за управление на отпадъците (ЗУО) е приет от XLI Народно събрание на 
Република България на 28 юни 2012 г. и обнародван в Държавен вестник на 13 юли 2012 г., и 
реципира изискванията на Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕС. Той регламентира 
мерките и контрола за защита на околната среда и човешкото здраве чрез предотвратяване 
или намаляване на вредното въздействие от образуването и управлението на отпадъците, 
както и чрез намаляване на цялостното въздействие от използването на ресурси и чрез 
повишаване ефективността на това използване. 
 За биоразградимите битови отпадъци ЗУО регламентира конкретни и поетапни 
количествени цели за отклоняване на битови биоразградими отпадъци от депата за битови 
отпадъци.  

Съгласно чл. 31, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, във всеки от регионите по 
чл. 49, ал. 9 системите за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и 
оползотворяване на битови отпадъци осигуряват като минимум изпълнението на следните 
цели:  

- най-късно до 1 януари 2020 г. подготовка за повторна употреба и рециклиране на 
отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от 



 

 

домакинствата и подобни отпадъци от други източници на не по-малко от 50 на сто от общото 
тегло на тези отпадъци; 

- най-късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани 
биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, 
образувани в Република България през 1995 г. 

 
В допълнение към общоевропейската цел за намаляване на депонираните 

биоразградими битови отпадъци, в Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците 
приета с ПМС № 275 от 06.12.2013 г. (Oбн. ДВ, бр. 107 от 13.12.2013 г.) се поставиха и 
национални цели за оползотворяване на битовите биоразградими битови отпадъци. Съгласно 
Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците, общините за всеки от регионите за 
управление на отпадъците по чл. 49, ал. 9 от ЗУО се задължават да постигат поетапно цели за 
разделно събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци, както следва: 

- до 31 декември 2016 г. – не по-малко от 25 на сто от количеството на битовите 
биоотпадъци образувани в региона през 2014 г; 

- до 31 декември 2020 г. – не по-малко от 50 на сто от количеството на битовите 
биоотпадъци образувани в региона през 2014 г.; 

- до 31 декември 2025 г. – не по-малко от 70 на сто от количеството на битовите 
биоотпадъци образувани в региона през 2014 г. 

За постигане на горепосочените цели, кметът на общината, съгласно чл. 52, ал. 1 от 
ЗУО, разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците за територията на 
съответната община, в която включва мерки за предотвратяване на образуването, разделно 
събиране и оползотворяване на биоотпадъците на територията на общината, отчитайки 
специфичните условия на отделните видове населени места (големина, тип, брой жители и 
др.). 

Мерките включват най-малко: 
1. поетапно въвеждане на разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците, 

събирани чрез общинските системи за разделно събиране, както и изчисление на 
броя на домакинствата и на населението на всяка община, обслужвани от 
общинската система за разделно събиране; 

2. разделно събиране и оползотворяване на отпадъците от обществени зелени площи, 
паркове и градини; 

3. план за изграждане на съоръженията за оползотворяване на биоотпадъците, когато 
такива са предвидени на територията на общината, съгласно решението по чл. 26, 
ал. 1, т. 4 от ЗУО, в т.ч. определяне на местоположението, необходимия капацитет и 
технология за третиране; 

4. насърчаване компостирането на място; 
5.  повишаване на информираността на населението за ползите и изискванията за 

разделното събиране и оползотворяване на биоотпадъците. 
Целите се считат за изпълнени при условие, че биоотпадъците са събрани разделно при 

източника на образуване, транспортирани и предадени за оползотворяване. В допълнение 
Наредбата изисква от кметовете на общини да осигурят цялото количество образувани 
биоотпадъци от поддържането на обществени площи, паркове и градини на територията на 
съответната община да се събират разделно и оползотворяват. 

В следствие на горепосоченото и участието на Община Раковски в Регионално 
сдружение за управление на отпадъците като алтернатива за осигуряване на средства 
Оперативна програма „Околна среда“ 2014 - 2020 г. предоставя възможност за осигуряване на 
безвъзмездна финансова помощ по процедурата за подпомагане изпълнението на 
специфична цел за намаляване на количеството депонирани зелени и/или биоразградими 
битови отпадъци чрез разделното им събиране и рециклиране.  

Към настоящия момент е открита процедура за набиране на проектни предложения 
BG16M10P002-2.001 - „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно 
събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото 
оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими 
отпадъци“ 

Чрез изпълнение на мерките по процедурата ще се подпомогне постигането на 
националните цели, заложени в българската нормативна уредба и в Националния план за 
управление на отпадъците за периода 2014-2020 г., за ограничаване количеството на 
депонираните биоразградими отпадъци до 2020 г. до 35% от общото количество на същите 



 

 

отпадъци, образувани към 1995 г., и за увеличаване до края на 2020 г. на дела разделно 
събрани и оползотворени битови биоотпадъци на ниво регион до не по-малко от 50 % от 
количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г. 

За спазване на срока за подаване на проектни предложения (01.08.2016 г.),  е 
необходимо да се осигури компетентен екип експерти, който да подготви в съответствие с 
насоките за кандидатстване необходимите документи за постигане на проектна готовност на 
Община Раковски за кандидатстване по процедура чрез конкурентен подбор за избор на 
проектни предложения за проектиране и изграждане на компостираща инсталация за 
разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото 
оборудване, съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими 
отпадъци, финансирани по ОПОС 2014-2020 г.,  
Приоритетна ос 2 „Отпадъци“.  
 
 
 
 
 
Общ брой общински съветници: 21 
Присъствали: 14 
Гласували: 14 
За: 14       
Против: 0          
Възд.се: 0                                                                
 
 
 
 
                                                 Председател на Общински съвет Раковски: 
            /Георги Лесов/ 
 
              Главен специалист по протокол: 
                           /Петя Загорчева/ 
 

 

1. Петър Милков Антонов  
2. Ралица Костадинова Сатанска – за  
3. Йордан Христов Неделчев  
4. Татяна Янкова Изевкова  
5. Мария Георгиева Джатова – за 
6. Стефан Йозов Пенсов  
7. Димитър Йорданов Димитров  
8. Любов Степановна Кориновска – за  
9. Рангел Георгиев Матански – за 
10. Мария Димитрова Нанчева – за  

11. Младен Николов Шишков  
12. Георги Николаев Лесов – за  
13. Иван Рангелов Рангелов – за  
14. Петър Ангелов Антонов – за  
15. Петър Григоров Терзийски – за  
16. Мария Йосифова Гиева – за  
17. Младен Минчев Мандраджийски – за  
18. Йосиф Серафимов Ячев  
19. Донка Неделчева Неделчева – за  
20. Божидар Георгиев Замярски – за  
21. Славейко Милков Белчев – за  

 

 


