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Въведение 

Програмата за управление на отпадъците в община Каспичан е разработена, 

съгласно Закона за управление на отпадъците и Националната програма за 

управление на дейностите по отпадъците и е стратегически документ, 

определящ целите и дейностите по управлението на отпадъците в общината. 

Програмата кореспондира с изискванията на Директива 7514421ЕЕС, 

Директива 91/689/ЕЕС и Стратегията на общността за управление па 

отпадъците СОМ(96) 399 final. Програмата формулира конкретни мерки, във 

връзка с транспонирането и прилагането на директивите, регламентите и 

решенията на Европейския съюз в областта на управлението на отпадъците, 

като са посочени и задълженията на компетентните власти по ускоряване 

прилагането на Националното законодателство. 

 

Анализирано бе съществуващото състояние по управление на отпадъците, на 

база което са идентифицирани проблемите и са формулирани целите. 

Разработен е План за действие, в който са посочени необходимите мерки в 

близка и в средно-срочна перспектива, отговорните институции и 

необходимите финансови средства за обезпечаване на програмата. Същата е 

отворен документ, изпълнението на който се отчита, във връзка с планираните 

мерки и действия и тяхната обезпеченост подлежи на актуализация в процеса 

на осъществяването й. 

 

Принципи. 

Основен принцип при изработването на програмата е принципът на 

допълняемост и партньорство. Поставено бе началото на публично – частното 

партньорство на всички нива при изготвяне на плановете, финансовото 

осигуряване, мониторинг и оценка. 

 

Фази на изработване на Програмата за управление на 

отпадъците в община Каспичан. 

Предварително проучване. В тази фаза бяха проучени наличните документи 

за управление на отпадъците Закон за управление на отпадъци и подзаконовите 

нормативи към него, Националната програма за управление на дейностите по 

отпадъците, Закон за опазване на околната среда,  Общински план за развитие 

на Община Каспичан за периода 2007-2013 г. и събрана актуална статистическа 

информация; 

Консултации. Организирани бяха консултации и проведени интервюта с 

кметове на селата в общината. Бяха проведени профилирани консултации с 
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общинска администрация, представители на частния и неправителствения 

сектор. 

Съгласуване и принос на партньорите. В работни срещи с местните власти, 

представители на бизнеса и неправителствения сектор бяха обсъдени 

основните проблеми на дейностите по управление на отпадъците. 

 

Обща характеристика на района 
 

1. Географско местоположение и граници. 

Община Каспичан се намира в централната част на Североизточна България. 

Граничи с общините: Шумен, Нови пазар и Провадия.  

Територията на Община Каспичан възлиза на 274 402 дка, което е 8% от 

територията на Област Шумен. Надморската височина на общинският център е 

120 м. 

Община Каспичан заема изключително важно стратегическо положение в 

Североизточна България. Общинският център град Каспичан се намира на 70 

км от големият морски град и пристанищен център Варна и на 120 км средно 

от двете големи дунавски пристанища Русе и Силистра. Железопътната гара 

Каспичан е изключително важен комуникативен и транспортен възел в 

Североизточна България. 

Географското разположение и релефът на Община Каспичан осигуряват 

възможности за развитието й като транспортен възел между Североизточна и 

Западна България, както и между Северна и Южна България. До голяма степен 

тези възможности са използвани и са намерили своя израз в големите 

транспортни артерии, пресичащи общината. През територията й преминава 

трасето на автомагистрала “Хемус”, свързваща Варна със София, както и на 

ж.п. линията между тези два града. Като една от удобните връзки имаща 

съществено национално значение между главните пътища I-2 - “Русе - Варна”, 

I-4 - “София - Варна” и I-6  - “София - Бургас” е път № I-7 „Силистра – Шумен 

– Ямбол”. 

Сравнителната близост на Община Каспичан до морското пристанище и 

летището във Варна и до речното пристанище в Русе, съчетана с добре развити 

ж. п. и пътно-транспортни връзки, предоставя възможност за лесен достъп на 

стоки и хора до различни точки на страната и по света. 

 

2. Селищна структура. 

Административно – териториалното деление на Община Каспичан включва 

9 селища – два града и седем села. Населението възлиза на 9715 души. 

Около 40% от населението на общината е съсредоточено в общинският център.  

 

3. Климат. 
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Община Каспичан попада в умерено-континенталната климатична област. 

Годишната сумарна слънчева радиация е 133-140 ккал/см2. Сумарната 

слънчева радиация през юли 19-19,5 ккал/см2, а през декември – 3-3,5 

ккал/см2. Средната годишна температура на въздуха по високите места е 8-10 

градуса по Целзий, а в ниските източни части – 11-12 градуса. 

Преобладаващите ветрове в общината са западните, северните и 

североизточните. Средната относителна влажност през януари е 70-80%, а през 

юли 50-60% в северните части и 60-70% в южните. Средният годишен валеж е 

от под 500мм до около 800мм. През зимата най-малко валежи падат в крайните 

северни части, а най-много в югозападните, където достигат 150 и повече мм. 

През пролетта валежите са от под 100мм. Лятото е с най-обилни валежи 150-

200мм.  

Средният брой на дните със снежна покривка в средната част на общината е 

20-25 дни, а в северната част и по планините на юг – 50-80 дни. Средната 

височина на снежната покривка през януари е от 10 см в най-ниските места до 

20-40 см. 

 

4. Релеф. 

Релефът на Община Каспичан е равнинно-платовиден. В средната част на 

района се откроява едно остатъчно карстово плато –Провадийско – Роякското 

/431 м./. Северните склонове на Провадийско-Роякското плато в района на 

селата Мадара и Кюлевча представляват внушителни почти отвесни скални 

венци. Надморската височина на общинският център е 120 м., а на град Плиска 

е 140 м. 

 

5. Защитени територии на територията на общината: 

На територията й се намира Националния историко-археологичен 

резерват “Плиска”. Плиска е Първата българска столица – 681 година. 

Разположена е в обширна равнина и укрепена с висока крепостна стена, тя е 

люлката на българската държава. Пространството на Външният град обхваща 

23 км2. Тук са открити останки от жилища, работилници, квартални църкви и 

стопански сгради. В средата на Външния град се е намирал Вътрешният град с 

площ 0.5 км2  ограден с дебели каменни стени. Тук са се издигали дворци, 

църкви, бани, жилища и тайни ходници на хановете и болярите. Във 

Вътрешния град е разположено и третото укрепление – цитаделата, защитено с 

тухлена стена в която се е издигал малкият дворец.  

На 1.5 км от Източната порта на Външният град се намира Голямата 

базилика -  най-големият християнски храм от времето на покръстването на 

българския народ. Дълга е 100 м и широка 30 м. Около базиликата е разкрит 

голям манастир с останки на архиепископски дворец, трапезария, баня, пещи, и 

др. обитавани от висшето духовенство. Тук княз Борис е посрещнал учениците 

на Кирил и Методи, които поставят началото на Плисковско-Преславската 

книжовна школа. 
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Територията на Община Каспичан обхваща и част от другият 

забележителен НИАР “Мадара”. Той притежава неповторим природен пейзаж, 

богато биоразнообразие и значими паметници на културата, датиращи от V 

хил. пр. н. ера. до XV век. Тук са открити паметници от шест исторически 

епохи, заради което още първите изследователи са нарекли Мадара 

“Българската Троя”.  

 

6. Промишленост и строителство 

 На територията на Община Каспичан в момента работят следните 

предприятия: “Рока България” АД гр.Каспичан, “Керамат” АД гр.Каспичан, 

“Комекс”ЕАД гр.Каспичан, Консервна фабрика, “Бакхус-4”ООД гр.Каспичан, 

“Августа Мел” ООД гр.Каспичан, Цех за керамични изделия – гр.Каспичан, 

“Херти”ООД гр.Плиска, Цех за стъклена мозайка – гр.Плиска, Колбасарски 

цех – с.Златна нива, ППК”Пробуда” с.Могила, ППК “Скала” с.Кюлевча, 

ППК”Златна нива” с.Златна нива, ППК”Хан Аспарух” гр.Плиска, 

ППК”Съединение” с.Върбяне, Горски стопанства. 

 Строителството на територията на общината се изразява в извършване на 

основно преустройство и строеж на селскостопански сгради и подобрения от 

общ характер. Силно е намаляло жилищното строителство. В строеж са  само 

няколко сгради. 

 

 7. Селско стопанство 

Георгафските, климатични условия и дадености в района предопределят 

развитие на животновъдство и земеделие. 

 В личния сектор се отглежда рогат добитък – овце около 7900 бр., кози 

около 2711 бр., едър рогат добитък  говеда около 1580 бр., птици – 35000бр. и 

пчелни кошери – 850 бр. 

 Обработват се 78% от обработваемата площ. Отглеждат се годишно 

80000 дка зърнени култури /69%/, технически култури 24000 дка /16%/ и 

трайни насаждения 4310 дка /3%/. 

 В общината са формирани седем земеделски кооперации и едно 

сдружение с основни функции зърнопроизводство. Отглеждат се 896 броя 

говеда и 1200 броя овце. 

  

 

 

 8. Население и прогноза 

 

 Прогнозата за прираста на населението е в отрицателен план.  
 

Населени места 2004 2005 2006 

Община Каспичан 9749 9785 9654 

с. Върбяне 317 329 321 

с. Златна нива 631 649 634 
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гр. Каспичан 3653 3600 3549 

с. Каспичан 1559 1576 1580 

с. Косово 336 378 374 

с. Кюлевча 585 602 587 

с. Марково 942 952 935 

с. Могила 524 500 484 

гр. Плиска 1202 1199 1190 

 

 9. Трудова заетост в общината и средна работна заплата 

Регистрираните безработни през 2004г. са 3064 души (средногодишен 

брой) и намаляват с 0.81% (25 души) спрямо 2003г. и с 26% (814 души ) спрямо 

2002 г. Основните фактори за реализирания спад са разкритите работни места 

по НП “От социални помощи към осигуряване на заетост”.  

Равнището на безработица към 31.12.2004г. е 21.72 %,  или  с 0.92 пункта 

повече от предходната и с 6.48% от 2002 г. 

 

 Средна брутна месечна заплата – лв. 
  

№ по ред по години работна заплата 

1. 2005 346,00 

2. 2006 399,00 

3. 2007 446,00 

 

 10. Икономическо състояние 

 ДМА –1 296 000,00 лв. 

Бюджет за 2008 год. – 3 765 690,00 лв.  

в т.ч.:  собствени средства – 749 370,00 лв. 

   субсидии от РБ – 2 813 198,00 лв. 

 

11. Финансово-икономически анализ в дейност “Чистота” през 

годината: 

 Направени разходи по събиране и извозване на отпадъците и сметта, 

изплащане на трудови възнаграждения, материални и нематериални разходи, 

закупуване на ДМА и др. по години, както следва: 

 

 - 2005 год.   92 741 лв. 

 - 2006 год.   83 178 лв. 

 - 2007 год.   92 178 лв. 

 

 Събрани такси за изхвърляне на сметта от населението: 

 

 - 2005 год.   72 583 лв. 

 - 2006 год.   101 211 лв. 

 - 2007 год.   112 353 лв. 
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12. Екологична характеристика 

 Поминъкът на населението, както в гр.Каспичан, така и в съставните села 

предопределят източници на замърсяване и вида на отпадъците, които 

преобладават над другите видове отпадъци, за които се наблюдават: 

Чувстнително увеличаване количеството на отпадъци от растителен и 

животински произход. 

Чувствително увеличаване броя на незаконните сметища – локални по 

общински поляни, дерета, пустеещи места. 

Ограничени финансови възможности на общината по изграждане на 

благоустройствени мероприятия за опазване на околната среда на територията 

й. 

Нарушени традиции на населението по отношение събиране и изхвърляне на 

отпадъците, а също така и възможности за използване на част от тях /става 

въпрос за оборската тор/. 
 

 

Съществуващо положение в общината 

 

През 2004 год. между Община Каспичан и фирма “ВАП”ООД гр.Шумен 

се сключи Договор за изпълнение на малка обществена поръчка с предмет 

“Сметосъбиране, сметоизвозване, транспортиране и депониране на твърди 

битови отпадъци в гр.Каспичан, вкл. кв.Калугерица и в с.Каспичан и 

поддържане на градското сметище”. Договора е сключен за срок до 31.12.2011 

година. За останалите населени места през м.юни 2008 год. се сключи договор 

за сметосъбиране с фирма „Гранд комерс – ВН”ЕООД гр.Варна. Договора е 

сключен също до 31.12.2011 год. 

На територията на общината са разположени 310 броя контейнера тип 

„Бобър”, с помощта на които се извършва организирано изхвърляне на 

битовите отпадъци.  

В град Каспичан има въведена система за разделно събиране на 

отпадъци, включваща отпадъци от хартия, пластмаса, метал и стъкло. 

Отпадъците се събират от фирма „Булекопак” АД гр.София. 

Всяка година Община Каспичан заделя средства за почистване на 

нерегламентираните сметища. Предвиждаме през 2009 г. и 2010 г. да бъдат 

почистени и рекултивирани сметищата във всички населени места, а до 2010 г. 

предвиждаме да приключи и рекултивацията на общинското депо в село 

Каспичан със средства по ОП”Околна среда”. В момента тече процедура по 

изработване на технически проект за рекултивацията му. 

 

След преминаването на организирано сметоизвозване на всички 

населени места, използването на нерегламентираните селски сметища е 

преустановено и са предприети действия за информиране на населението за 



 8 

забраната за изхвърлянето на отпадъци на старите сметища. От началото на 

месец август 2008 година ТБО на населението се транспортират до 

регионалното сметище в град Шумен. 

На територията на с.Каспичан съществува депо за производствени 

отпадъци на фирма “Рока България” АД гр.Каспичан. Поради изчерпване на 

капацитета, изхвърлянето на отпадъци е преустановено. Следва рекултивация 

на терена, към момента има проектна готовност и се търси финансиране.  

 

СПРАВКА за  сметищата в Община Каспичан 

Таблица 1 
 

№ 

по 

ред 

 

Населено място 

 

брой 

 

местонахождение 

площ 

 /дка/ 

капацитет 

/куб.м./ 

1. с.Каспичан 1 Махлябаа 55 165000 

2. с.Марково 1 Боболица 5 10000 

3. с.Могила 1 Малчо куру 8 16000 

4. с.Върбяне 1 Саламан 5 10000 

5. гр.Плиска 1 Саламана 15 37000 

6. с.Златна нива 1 Долен екинлик 10 20000 

7. с.Кюлевча 1 Кор.баир 3 6000 

8. с.Косово 1 Бордо мочура 6 12000 

 ОБЩО: 8  107 276000 

Данни за отпадъците 

Анализът на съществуващото състояние е направен на база наличната 

информация за отпадъците в общината, която се събира от съответните 

длъжностни лица в Общинска администрация и ежегодно се предава в РИОСВ 

- Шумен. Използвани са натрупания практически опит през последните години 

и резултатите от конкретни изследвания и проучвания. 

За оценка на съществуващото състояние са използвани обобщени данни 

за последните 5 г., а именно периода: 2005-2007 г., през който в общината са 

генерирани следните общи количества отпадъци по видове, за всяка една от 

посочените години, както следва: 

 

Количество генерирани отпадъци по населени места. 

Таблица 2 

 
Населено място Отпадъци в тона 

2005г 2006г 2007г 

град Каспичан 2820 2030 1965 

с.Каспичан 1530 970 784 

с.Марково 1045 985 880 

с.Могила 820 780 700 



 9 

с.Върбяне 530 490 475 

гр.Плиска 1680 1365 1350 

с.Златна нива 665 620 580 

с.Кюлевча 1090 965 880 

с.Косово 525 490 455 

 

Битови отпадъци 
 

Битовите отпадъци (БО) се формират от жизнената дейност на 

населението. Количеството и съставът им зависят от мястото на генериране, от 

стандарта на живот и културата на обществото, степента на благоустроеност на 

населеното място, начина на отопление и много други фактори. 

През последните години на отчетения период се наблюдава принципна 

тенденция към запазване на количествата отпадъци, което може да се дължи от 

една страна на увеличеното потребление във връзка със стабилизиращата се  

икономическа ситуация в страната, така и на повишения контрол от страна на 

общинската администрация върху информацията и отчетността за битовите 

отпадъци и дейностите, свързани с тяхното управление, а от друга с 

въвеждането на разделното сметосъбиране и намаляването на броя на 

населението на общината. 

Отчетените количества генерирани отпадъци на глава от населението са 

посочени в таблица 2. Високите общи количества са резултат предимно от 

начина на живот и поминъка в общината – населението се занимава предимно 

със земеделие и животновъдство – браншове, при развитието на които се 

генерират значителни количества отпадъци.  
 

Количество отпадъци, генерирани в община Каспичан за периода 

2001 – 2006 г. 

Таблица 3 
 

Година БО 

в тонове  

2001 6991 т. 

2002 6805 т. 

2003 7050 т. 

2004 6985 т. 

в кубични метри  

2005 9880 м
3 

2006 7720 м
3 

2007 10996 м
3 
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Морфологичен анализ 

Определянето на различните съставки на отпадъци в количествено 

съотношение е необходимо планиране на системата за разделно събиране и 

оползотворяване на отпадъците. Морфологичния състав показва съдържанието 

на отделните компоненти на отпадъците по техния вид, изразени в проценти от 

общото тегло, обема или други мерни единици (кг/ж.ден, кг/ж. год. и др.). 

 

 

Таблица 4 

 

 

 Фракция Усреднени 

резултати 

до 3000 

Зона 

еднофамилно 

застрояване 

от 3000 до 

25000  

Зона с 

многоетажно 

застрояване 

над 

25000 

1 Хартиени изделия 7.66 7.66 - - 

2 Пластмасови изделия и 

пластмасови опаковки 

6.52 6.52 - - 

3 Стъкло 1.3 1.3 - - 

4 Смесени материали 1.05 1.05 - - 

5 Биоразградими 

отпадъци 

48.26 48.26 - - 

6 Разни 8.76 8.76 - - 

7 Метали 0.48 0.48 - - 

8 Инертни 2.16 2.16 - - 

9 Опасни - - - - 

10 Други - - - - 

11 Фини елементи (<20 

мм.) 

23.78 23.78 - - 

12 ОБЩО 100 100 - - 

13 Средна норма на 

натрупване на 

отпадъци кг./жител/ 

год. 

252.52 252.52 - - 

 

 

Начини за обезвреждане 

В момента единственият метод за обезвреждане на битовите отпадъци в 

Община Каспичан е депонирането. До сега единствено депото на общинския 

център се характеризираше с организирана система за сметосъбиране и 

сметоизвозване, като в него се натрупваха ежегодно основната част от 

събраните отпадъци на територията на общината. 
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Тенденции 

Генерирането на битовите отпадъци у нас през следващите години ще бъде 

зависимо от производството и потреблението на продуктите и изделията, при 

което постепенно ще се доближава до нормите  на натрупване в другите 

европейски страни. 

Изменение в морфологичния състав на битовите отпадъци, предназначени за 

депониране, може да се очаква  само  след предприемане на мерки за отваряне 

на пазара за отпадъци като стъкло, пластмаси, текстил и др. 

 

 

Производствени отпадъци. 

 

Наблюдението на производствените отпадъци до сега се извършва по 

специфична номенклатура на Националния статистически институт за 

производствените отпадъци, несъдържащи вредни замърсители, включваща 82 

отпадъка. 

За периода 2001-2004 г. образуваните производствени отпадъци в общината са 

1408 тона, като наблюдаваните колебания в количествата образувани отпадъци 

през последните години се дължат в основна степен на различния обем на 

производството. След 2005 г. генерирането на отпадъците се измерва в 

кубични метри. Данните за отчетените количества са представени в табл. 5 

 

Количеството производствени отпадъци, генерирани в община Каспичан 

за периода 2001 – 2006 г. 

Таблица5 
 

Година ПО 

в тонове  

2001 341 т. 

2002 298 т. 

2003 348 т. 

2004 421 т. 

в кубични метри  

2005 8893 м
3 

2006 2948 м
3 

2007 3097 м
3 

 

 

Преобладаващият метод за обезвреждането на производствени отпадъци 

е депонирането. По – голяма част от общото количество производствени 

отпадъци се депонираха съвместно с битовите отпадъци. 
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По-голяма част от отпадъците от хранително - вкусовата промишленост 

се оползотворяват в селското стопанство - като храна в животновъдството и за 

наторяване.  

Предоставената от предприятията информация показва, че се предават за 

рециклиране и повторна употреба предимно хартиени и стъклени отпадъци. В 

зависимост от организацията на дейността в конкретната производствена 

единица, събраните отпадъчни материали се предават на определени за целта 

пунктове или на лицензирани фирми, търгуващи с отпадъци за рециклиране, 

които ги транспортират до преработващите предприятия. 

Производствените отпадъци, съдържащи естествени и изкуствени влакна 

и текстилните отпадъци масово се депонират на градски депа. Депонирането 

също така е основен метод за обезвреждане на каучуковите и строителните 

отпадъци. 

 

Съществуващи практики за третиране и транспортиране на 

отпадъците. 

 

Система за събиране и транспортиране на ТБО.  

През 2004 г. е сключен договор между Община Каспичан и фирма 

“ВАП”ООД гр.Шумен с предмет “Сметосъбиране, сметоизвозване, 

транспортиране и депониране на твърди битови отпадъци в гр.Каспичан, вкл. 

кв.Калугерица и в с.Каспичан и поддържане на градското сметище”. За 

останалите населени места през м.юни 2008 год. се сключи договор за 

сметосъбиране с фирма „Гранд комерс – ВН” ЕООД гр.Варна. Двата договора 

са със срок до 31.12.2011 год. 

На 25.07.2008 г. бе сключен договор с община Шумен с предмет на 

дейност „Приемане на ТБО за обезвреждане на регионалното депо за неопасни 

отпадъци в кв. Дивдядово”. 

С тези три акта община Каспичан премина изцяло на организирано 

сметосъбиране и сметоизвозване на всички населени места. На територията на 

общината са разположени 310 броя контейнера тип „Бобър”, с помощта на 

които се извършва организирано изхвърляне на битовите отпадъци.  

 

Система за разделно събиране и транспортиране на отпадъци от 

опаковки.  

Община Каспичан имаше сключен договор с фирма „Екобулпак” АД 

гр.София за въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци, 

включваща отпадъци от хартия, пластмаса, метал и стъкло, което беше 

въведено в град Каспичан. Предстоеше въвеждане и в останалите села. На 

21.08.2008 год. с двустранно споразумение договора бе прекратен.  

На 20.10.2008 год. общината сключи договор с „Булекопак”АД гр.София 

за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община 
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Каспичан, като първоначално се започне от град Каспичан и поетапно се 

въведе и в останалите населени места. 

Изградена е система за компостиране на биоразградими отпадъци в град 

Каспичан. Компостерите са спечелени по проект на общината пред ПУДООС и 

са 250 броя.  

 

Администриране  на дейностите  по управление на отпадъците.  

Персоналът на Общинска администрация – Каспичан, работещ в 

областта на управление дейностите с отпадъци е недостатъчен или в голяма 

част от случаите не притежава необходимата квалификация и компетентност за 

изпълнение на възложените от Закона задължения и отговорности.  

 

Прогнозиране и планиране 

Повечето от мерките, които предварително се плануват не са финансово 

осигурени и не се изпълняват в утвърдените срокове. По този начин 

представителите на общинската администрация са затруднени при изпълнение 

на предписанията, издадени от РИОСВ, във връзка с подобряване на 

събирането на отпадъците и закриване на съществуващите нерегламентирани 

сметища.  

 

Финансиране на дейностите, свързани  с управлението на  отпадъци 

 Такса “Битови отпадъци” 

Такса “Битови отпадъци”, определяна от Общинският съвет, е нисък 

промил в сравнение с изискванията на обществото и не покрива всички 

разходи по събиране, транспортиране и обезвреждане /депониране/ на 

отпадъците. В случай на пълно прилагане на съвременните технически и 

екологични стандарти, разликата между налични финансови приходи и 

нормативни изисквания ще бъде още по - драстична. По принцип таксите се 

определят на база текущите разходи на общината в най-общ план, като от 

социални съображения, общинският съвет не би подкрепил значителното 

повишаване на таксите към момента. 

Определянето на таксата за битови отпадъци пропорционално на 

данъчната оценка, не предоставя каквито и да е стимули за домакинствата, 

търговските обекти и предприятията за предотвратяване, разделно събиране и 

оползотворяване на отпадъците. 

 

Приходи и разходи в системата за управление на отпадъците в 

община Каспичан  

Таблица 5 

година разходи в лв. приходи от такса 

битови отпадъци 

разлика 

2003 62600 63400 +800 
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2004 64967 71529 +6562 

2005 92741 72583 -20158 

2006 61855 101211 +39356 

2007 65154 112353 +47199 

2008 215991 235501 -19510 

 

Държавен бюджет /ДБ/ 

Целевото финансиране на общински проекти от страна на държавния 

бюджет не е пряко обвързано с целите и приоритетите в областта на 

управление на отпадъците. Необходимо е подобряване на координацията 

между институциите /централна и местна власт/ при определянето на 

проектите, в т.ч. разработване на ясни критерии за финансиране и процедури за 

контрол върху изпълнението им. 

 

 

 

II. ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ПЛАНИРАНЕ 

 
 Проблемите свързани с отпадъците са строго специфични и комплексни. Отпадъците 

са пряк замърсител на въздуха, водите и почвата и носят непосредствен риск за здравето на 

хората. Програмата обхваща управлението на всички видове отпадъци на територията на 

общината. 

 

1. Основни цели на програмата 

- Предотвратяване и намаляване образуването на отпадъците.  

-Увеличаване на количествата рециклирани отпадъци и оползотворени отпадъци 

- Подобряване организацията по събиране и изхвърляне на отпадъците. 

- Екологосъобразно обезвреждане на отпадъци в Община Каспичан; 

- Развитие на устойчиви системи за управление на специфичните потоци отпадъци. 

 

 

2. Срокове на планиране 

 Програмата обхваща периода от 2009 до 2013 година включително. 

 

3. Мерки за постигане на основните приоритети. 

 

I. Мярка за постигане на цел: Предотвратяване и намаляване образуването 

на отпадъците.  

 

Мярка 1: Провеждане на информационна кампания за информиране и обучение 

обществеността за прилаганите схеми за намаляване изхвърлянето на 

биоразградими отпадъци. 

 

Срок: декември 2009 год. 

Отг.: отдел “ТСУ” 

Предвижда се да се работи със СБС и ИБС. 
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II. Мярка за постигане на цел: Увеличаване на количествата рециклирани 

отпадъци и оползотворени отпадъци 
 

Мярка 2: Въвеждане система за разделно събиране на отпадъци от опаковки за 

населените места от Община Каспичан. 

През 2007 г. е сключен договор с фирма за разделно събиране на отпадъците във 

всички населени места в Община Каспичан. През 2008 г. бяха доставени контейнери 

в град Каспичан. През 2009 г. предстои поставянето и в останалите населени места. 

Срок: септември 2009 год. 

Отг.: отдел “ТСУ” 

 

Мярка 3: Минимизиране на биоразградимите битови отпадъци в общината чрез 

въвеждане на фамилно компостиране. 

Реализиран е проект за фамилно компостиране в град Каспичан през 2008 г. 

Предстои кандидатстване за въвеждане на фамилно компостиране и в останалите 

населени места. 

Срок: декември 2010 год. 

Отг.: отдел “ТСУ”; „ЕИОС” 

Предвижда се да се работи със средства на ПУДООС.. 

 

III.  Мярка за постигане на цел: Подобряване организацията по събиране и 

изхвърляне на отпадъците 

 

 

Мярка 4. Организиране и прилагане на система за разделно събиране на 

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване . 

 

Срок: юли 2009 год. 

Отг.: отдел „ТСУ” 

 

Предвижда се да се работи със СБС и ИБС. 

 

Мярка 5.  Организиране и прилагане на система за разделно събиране на 

излезли от употреба моторни превозни средства и отреждане на площадка за 

временното им съхраняване. 

Срок: юли 2009 год. 

Отг.: отдел „ТСУ 

 

Предвижда се да се работи със СБС и ИБС. 

 

Мярка 6. Отреждане на площадка за смяна на отработени моторни 

масла и информиране на обществеността. 

Срок: юли 2009 год. 

Отг.: отдел „ТСУ” 

 

Предвижда се да се работи със СБС и ИБС. 
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Мярка 7. Закупуване на съдове за събиране на негодни за употреба 

батерии и определяне на места за поставянето им. 

Срок: юли 2009 год. 

Отг.: отдел „ТСУ” 

 

Предвижда се да се работи със СБС и ИБС. 

 

Мярка 8. Изграждане на регионална претоварна станция за община Каспичан и 

община Нови пазар. 

Срок: декември 2013 год. 

Отг.: отдел „ЕИОС” и отдел „ТСУ” 

 

Община Каспичан възнамерява да кандидатства по ОП „Околна среда” със съвместен 

проект с община Нови пазар за изграждане на претоварна станция за изработване на 

техническата документация към МФ и за изграждане по Приоритетна ос 2 : Подобряване 

и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъците”, 

Срокове: проектиране и изграждане 

12.2013 г. 

 

Предвижда се да се работи със средства от ОП „Околна среда”, ПУДООС и Средства от 

републиканският бюджет. 

 

 

IV. Мярка за постигане на цел:. Екологосъобразно обезвреждане на отпадъци 

в Община Каспичан; 

 

 

 

Мярка 9. Изготвяне на проект за рекултивация на Общинското депо за ТБО 

гр.Каспичан. 

Община Каспичан има одобрен проект по ОП „Околна среда”: Приоритетна ос 2 : 

Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъците” ; 

Процедура” Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна 

ос на оперативна програма  „Околна среда 2007-2013 г.”.  

Приблизителна стойност –362 000 лв. 

 

Срок: 29.12.2008-30.09.2009 г. 

Отг.: отдел „ЕИОС и отдел „ТСУ”  

 

Мярка 10. Рекултивация на Общинското депо за ТБО гр.Каспичан. 

Община Каспичан възнамерява да кандидатства по ОП „Околна среда” с проект за 

рекултивиране на Общинското депо за ТБО гр.Каспичан с изработена техническата 

документация по Приоритетна ос 2 : Подобряване и развитие на инфраструктурата за 

третиране на отпадъците”, 

Приблизителна стойност – 1 000 000  лв. Срокове 2010 – 2011 г. 
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Срок:  2010-декември 2011 год. 

Отг.: отдел „ТСУ” 

 

Мярка 11. Рекултивация на Промишленото сметище на “Рока България” АД 

гр.Каспичан. 

 

Община Каспичан възнамерява да кандидатства по ОП „Околна среда” с проект за 

рекултивиране на Промишленото сметище на “Рока България” АД гр.Каспичан. с 

изработена техническата документация по Приоритетна ос 2 : Подобряване и развитие 

на инфраструктурата за третиране на отпадъците”, 

Приблизителна стойност – 1 500 000  лв.  

Срок: 2009 – 2011 г. 

Отг.: отдел „ЕИОС” и отдел „ТСУ” 

 

V.  Мярка за постигане на цел:. Премахване на стари замърсявания и 

разработване на местна нормативна уредба с насоченост към 

недопускане образуване на локални сметища. 

 

 

 

Мярка 12. Осигуряване на средства и закриване на нерегламентираните 

сметища, както следва: 

 

 

- гр.Плиска, с.Върбяне, с.Златна нива и с.Могила.  

 

Срок: юли 2009 год. 

Отг.: Кметове по населени места 

отдел “ТСУ” в Общината 

Приблизителна стойност: - гр.Плиска – 100000.00 лв. 

   - с.Върбяне – 15000.00 лв. 

   - с.Златна нива – 25000.00 лв. 

   - с.Могила – 21000.00 лв. 

- с.Марково, с.Косово и с.Кюлевча 

Срок: декември 2009 год.  

Отг.: Кметове по населени места 

отдел “ТСУ” в Общината 

 

Приблизителна стойност: - с.Марково – 15000.00 лв. 

    - с.Косово – 17000.00 лв. 

    - с.Кюлевча – 12000.00 лв. 

 

Предвижда се да се работи с финансиране от ПУДООС и СБС. 

 

Мярка 13. Почистване на стари замърсявания на територията на населените 

места и предотвратяване образуването на нови. 

 

Отг.: Кметове по населени места 
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гл.специалист “ОС” в Общината 

         Срок: декември 2009 год. 

 

 

. 

VI.  Мерки за постигане на цел:. Развитие на устойчиви системи за 

управление на специфичните потоци отпадъци 

 

 

Мерки 14. Организиране контрол по изпълнението на екологичното 

законодателство на територията на населените места в Община Каспичан. 

 Община Каспичан е Сертифицирана по ISO 14001:2004 Системи за управление на 

околната среда от 05.12.2008 г. 

Отг.: всички отдели в 

администрацията 

 

Мерки 15. Изграждане на канализационни системи и селищни пречиствателни 

станции за отпадни води за населени места  с над 2000 до 10 000 екв. жители. 

Община Каспичан има одобрен проект „Технически дейности за комплексно водно решение 

за реконструкция и изграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура и 

пречиствателна станция за отпадни води гр. Каспичан, община Каспичан обл. Шумен”по 

ОП „Околна среда” за техническа помощ за проектиране на ГПСОВ, канализация и 

подмяна на водопроводната мрежа в гр. Каспичан и кв. Калугерица.  

Приблизителна стойност: 22 000 000 лв. 

Срок: до 31.12.2013 г. 

Отг.: отдел „ЕИОС” и отдел „ТСУ” 

 

Програмата предвижда Общински съвет Каспичан да наблюдава, контролира и 

приема отчети за поетапно реализиране на поставените цели, като има право да променя 

срокове и прави допълнения, касаещи принципите и методите за ефективното им постигане 

и тяхното осъществяване. 

 Програмата е разработена на основание Закона за управление на отпадъците и във 

връзка с приетите Наредби на МС и МОСВ. 

Програмата е приета на заседание на Общински съвет с Решение № 380/29.04.2009 г. 


