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ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Основание за разработване на програмата 

„Еко Партнърс България“ АД е организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, притежаваща 
разрешение № ООп-ОО-7-01/18.10.2018 г., издадено на основание чл. 87, ал. 1 във връзка с чл. 81, ал. 
2 от ЗУО. Община Бяла („Община/та“) е сключила Договор № ……………………………….. с „Еко Партнърс 
България“ АД („Организация/та“) за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от 
опаковки на територията на Община Бяла („Договор/а“). Тази програма („Програма/та“) е разработена на 
основание чл. 6, ал.1 от Договора .  

Програмата е неразделна част от Договора и съдържа отговорностите на страните във връзка с 
изграждането и поддържането на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки 
(„Система/та“) и съдържа информацията, съгласно чл. 20, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците 
(ЗУО) и чл. 30, ал. 4 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (НООО). 

2. Срокове за разработване и одобрение на програмата 

Програмата е разработена и одобрена в периода ………………………... 

3. Цели на Програмата 

Основната цел на настоящата програма е определяне на основните параметри на система за разделно 
събиране на отпадъци от опаковки на територията на Общината, чрез която да се осигури: 

1. Намаляване на отпадъците, подлежащи на последващо третиране и окончателно обезвреждане. 

2. Осъществяване на поставените количествени цели, посочени в Програмата. 

3. Недопускане на непосредствен риск за здравето на хората и околната среда, възникващ от 
отпадъците от опаковки. 

4. Оптимално и екологосъобразно събиране, сортиране, транспортиране и предаване за 
оползотворяване на отпадъците от опаковки, образувани на територията на Общината. 

5. Постигане на високо ниво на участие на обществеността при прилагането на системата за 
разделно събиране на отпадъци от опаковки. 

6. Изпълнение на изискванията, определени в действащото национално и общинско 
законодателство в сферата на управление на отпадъците от опаковки. 

7. Събиране на реални данни за образуваните отпадъци от опаковки и условията за реализация на 
системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки. 

4. Предпоставки за реализация 

Програмата е изцяло съобразена с изискванията на нормативните актове на национално и общинско 
ниво, в т.ч.:  

1. Закон за управление на отпадъците. 

2. Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки. 

3. Сключен договор за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки 
на територията на община Бяла между Общината и Организацията. 

4. Разрешение за извършване на дейност като Организация по оползотворяване на отпадъци от 
опаковки, издадено от министъра на околната среда и водите. 

5. Наредба за опазване на околната среда на територията на Общината, приета с Решение № 
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……………….. на Общински съвет- Бяла.  

6. Регионална програма за управление на отпадъците - регион Бяла ……………….., приета 
с Решение № …………………………….. от Общински съвет – Бяла.  

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ И НАСЕЛЕНИЕ 

1. Териториален обхват на Системата и обхванати населени места 

Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки обхваща територията на община Бяла. 

По данни на ГД ГРАО към 31.12.2020 год.1 в общ. Бяла по настоящ адрес на обхванатата от системата 
територия са регистрирани 3 156 жители. 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАЗДЕЛНОТО СЪБИРАНЕ 

Програмата предвижда в системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки с цветни контейнери 
да се обхванат жителите на община Бяла, както и търговски, производствени и административни обекти 
чрез сключване на индивидуални договори на територията на Общината. 

Разчетите за необходимия брой съдове са направени при съблюдаване на минималните изисквания към 
системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, организирани от организациите по 
оползотворяване съгласно чл. 24 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки и броя на 
жителите по настоящ адрес в община Бяла, по данни на ГД ГРАО към 31.12.2020 г. 

1. Минимални изисквания към системата 

Обхванато  

население в 

Община Бяла 

Брой 

жители 

Минима

лно 

изискуе

м общ 

обем на 

една 

точка 

Минимално 

изискуеми 

брой съдове 

Минимално 

изискуеми 

брой 

съдове 
Обем в 

литри 

жълти зелени 

Литри брой брой 

 град Бяла     2 086 
                   
3 300                           6                  6          19 668  

с. Господиново        244 3 300 1 1 2 300 

с. Дюлино          274 3 300 1 1 2 583 

с. Попович       552 3 300 1 1 5 205 

 Общо  
   3 156                    9 9          29 756  

                                                      
1 http://www.grao.bg 
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Както е видно от таблицата по-горе, минималният обем контейнери, който трябва да бъде разположен 
на територията на община Бяла е 29 756 литра при минимален общ обем на един комплект контейнери 
от 3 300 л, разпределени общо на 9 адреса в общ. Бяла. На всеки адрес се разполага по един комплект 
контейнери, които трябва да обслужва до 350 жители в общ. Бяла. 

 

2. Основни параметри на изобщинаената от Организацията система 

A. Модел за разделно събиране на отпадъци от опаковки 

Организацията изгражда двуконтейнерен модел за разделно събиране на отпадъци от опаковки и 
съгласно настоящата програма един комплект контейнери включва: 

 1 брой жълт метален контейнер с обем 1700 литра за събиране на хартиени, пластмасови 
и метални отпадъци от опаковки; 

 1 брой зелен метален контейнер с обем 1700 литра за събиране на стъклени опаковки. 

Контейнерите отговарят на следните показатели:  

 Имат отвори в горния край, които позволяват изхвърлянето на предвидените за съответния 
контейнер отпадъци от опаковки. 

 Върху всеки контейнер е поставена обяснителна маркировка с информация за това какви 
отпадъци могат и какви не трябва да се изхвърлят в тях. 

 

 

B. Брой и общ обем на разположените съдове 

Един комплект контейнери е с общ обем 3 400 литра и ще обслужва до 350 жители за общ. Бяла. Общият 
обем контейнери, който ще бъде разположен на територията на община Бяла е 44 200 литра. 

Организацията предвижда да разположи контейнери както следва: 
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Организацията се ангажира своевременно да ремонтира или подменя негодните за употреба съдове за 
разделно събиране. 

 

ПЛАН ЗА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА СЪДОВЕТЕ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ 

Системата за разделно събиране ще обслужва домакинствата, административните, социалните и 
обществените сгради. Заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, 
забавления и туризъм на територията на община Бяла следва да сключат индивидуални договори за 
разделно събиране, ако количеството опаковки, което генерират, затруднява системата. 

В случай че в даден комплект контейнери не се събира достатъчно количество отпадъци от опаковки, по 
преценка на Организацията, те се преместват на друг адрес, съгласуван с Общината. 

Кметът на община Бяла заверява съгласуван между страните план за разположение на контейнерите с 
адресите по населени места (Приложение №1 от Програмата). 

 

ПРАДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ – СОРТИРАНЕ И БАЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ 
ОПАКОВКИ 

1. Описание на процеса по предварително третиране 

Разделно събраните отпадъци от опаковки от контейнерите се транспортират до площадка за 
предварително третиране. Сортирането на отпадъците преминава през следните етапи: 

 

Разположени Разположени

жълти зелени

литра брой брой

гр. Бяла                     2 086                     3 400                       10                         10                     34 000 

с. Господиново                        244                     3 400                         1                           1                       3 400 

с. Дюлино                        274                     3 400                         1                           1                       3 400 

с. Попович                        552                     3 400                         1                           1                       3 400 

 Общо                     3 156                       13                         13                     44 200 

Общ обем на 

точка на 

изградената 

система за РС

Обхванато  население в 

Община Бяла по населени 

места

Брой жители Обем в литри

Отделяне на отпадъците от 
опаковки от отпадъците, 

които не са опаковки.

Сортиране на отделените 
отпадъци от опаковки на 

годни и негодни за 
рециклиране. 

Сортиране на годните за 
рециклиране отпадъци от 

опаковки по вид и материал.
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Годните за рециклиране отпадъци от опаковки се сортират по вид и материал, както следва: 

 Опаковки от хартия и картон: 

 Вълнообразен картон; 

 Смесена хартия; 

 Вестници и списания 

 Полимерни опаковки: 

 ПЕТ; 

 Полиетилен (високо налягане); 

 Полиетилен (ниско налягане); 

 Полипропилен; 

 Други твърди пластмаси. 

 Стъклени опаковки: смесено стъкло; 

 Метални опаковки: 

 Цветни метали; 

 Черни метали. 

 Други отпадъци: 

 Смесени хартии; 

 Други пластмаси; 

 Композитни материали. 

Отпадъците от пластмасови и хартиени опаковки се сортират и балират преди транспортирането им до 
преработвателните предприятия. 

След сортиране и балиране, годните за рециклиране пластмасови и хартиени отпадъци от опаковки се 
транспортират  до преработвателни предприятия, посочени от Организацията. 

Годните за рециклиране отпадъци от опаковки са собственост на Организацията и тя избира 
преработвателите, на които да бъдат предадени. 

Неподлежащите на рециклиране отпадъци се събират в специален контейнер, който се намира в края 
на линията за сортиране. При напълване на контейнера, отпадъците се предават за обезвреждане чрез 
депониране. Депонирането на отпадъците от системата за разделно събиране на Община Бяла ще се 
извършва на депо, посочено от Общината. Транспортирането на отпадъците до депото ще се извършва 
за сметка на организацията. Всички разходи, дължими на оператора на депото за дейностите по 
третиране и обезвреждане на нерециклируемите отпадъци, са за сметка на Общината. 

2. Посочване на площадката за извършване на дейностите по предварително третиране 

Площадката за извършване на дейностите по предварително третиране на разделно събраните 
отпадъци от опаковки, отговаря на всички изисквания съгласно наредбата по чл. 43, ал. 1 ЗУО и 
е с местонахождение в гр. Варна. 

Оператор на площадката е фирма „Евро Импекс Варна“ ООД 
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СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ И ТЕХНИКА 

Съоръженията за предварително третиране на отпадъците от опаковки, разположени на площадката, 
инсталациите за сепариране на отпадъци и специализирана транспортна техника, обезпечават 
функционирането на системата за разделно събиране.  

1. Капацитет на сепариращата инсталация 

Площадката, която има издадени съответните документи по реда на ЗУО, разполага със закрито 
хале с големина от 2 937 м2, където е монтирана сортираща инсталация, произведена от „Есмос“ 
АД – град Левски, която разполага с 16 работни места и капацитет от 3 до 7 тона на час, в 
зависимост от вида на обработваните отпадъци. 

След процеса на сортиране, отпадъците от хартиени и пластмасови опаковки постъпват от 
клетките за сортиране към пресата за балиране. 

На инсталираната хидравлична полуавтоматизирана балировъчна преса се извършва балиране 
на отпадъци от хартиени и пластмасови отпадъци от опаковки. 

Отпадъците постъпват в пресата, където се пресоват и след това балират. 

Балировъчната преса е модел PAL 325D, която разполага с капацитет 100 хил.т/годишно при 
двусменен режим на работа и пет дневна работна седмица. 

Съхраняването на балираните хартиени и пластмасови отпадъци се извършва в закрити 
складове при спазване на нормативните изисквания. 

След извършване на процесите по сортиране и балиране, материалите се транспортират до 
рециклиращи заводи, предварително упоменати в договора.  

Битовите отпадъци, получени след третирането ще се депонират на регионалното депо за 
неопасни отпадъци. 

2. Специализирана и транспортна техника, обезпечаваща съоръженията за 
предварително третиране 

Системите за разделно събиране се обслужват със специализирана техника с изсипващ механизъм и 
оборудван с хидрокран. 
Камионите са снабдени със сменяеми табели, указващи вида отпадъци и цвета на обслужваните 
контейнери по установения график.  

СРОКОВЕ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ОТ СИСТЕМАТА 

Таблица 1 Етапи на разполагане на контейнерите 

ЕТАПИ НА РАЗПОЛАГАНЕ НА КОНТЕЙНЕРИ СРОКОВЕ 

 I-ви етап – разполагане в общ. Бяла           Август 2021 г. 

ЧЕСТОТА И ГРАФИК НА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЦВЕТНИТЕ КОНТЕЙНЕРИ 

Всички места, на които са разположени контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, 
съгласно представения от Общината план за общ. Бяла, се обслужват един път месечно, като 
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обслужването включва: 

 Проверка на количеството събрани отпадъци от опаковки в контейнерите за разделно събиране. 

 Почистване на местата около контейнерите, като не се допуска изхвърлянето на събраните 
отпадъци в съдовете за битови отпадъци или извън определените от общината места. 

През летния сезон (от юни до септември) жълтите съдове в гр. Бяла се обслужват от 2 до 3 пъти месечно 
в зависимост от запълняемостта им. 

Жълтите контейнери се обслужват отделно от зелените. Контейнерите за стъклени отпадъци от опаковки 
се обслужват веднъж на 3 месеца. 

Ако в резултат на горецитираната проверка се констатира необходимост от извозване на събраните в 
контейнерите за разделно събиране отпадъци, същите следва да бъдат обслужени в срок до 2 работни 
дни.  

Ежемесечно Организацията представя на Общината график за датите на обслужване. 

КОЛИЧЕСТВЕНИ ЦЕЛИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ 

1. Количествени цели 

Очаквани количества на събраните и предадени за рециклиране отпадъци от опаковки за една година 
от системата с цветни контейнери. 

Таблица 2 Количествени цели за разделно събиране 

Материал  Прогнози за количества опаковки 
събрани в кг за година 

Хартиени отпадъци от опаковки 2 700 

Пластмасови и метални отпадъци от 
опаковки 

1 000 

Стъклени отпадъци от опаковки 5 000 

Общо: 8 700 

Посочените количества са изчислени при обхванато население 3 156 жители на Общината с 13 
комплекта контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки. 

2. Условия и ред за отчитане изпълнението на количествените цели 

В изпълнение на задълженията си по ЗУО и подзаконовите нормативни актове, Организацията ще 
представя следната информация и отчети: 

 Тримесечен отчет, съдържащ информация относно: 

o количества (в тонове) на постъпилия отпадък от контейнерите за разделно събиране на 
входа на сепариращата инсталация; 

o количества по видове отпадъци (в тонове на месец), получени след сортиране на 
отпадъка, постъпил от контейнерите за разделно събиране на изхода на сепариращата 
инсталация и предназначен за депо; 
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o количества по видове отпадъци (в тонове на месец), получени след сортиране на 
отпадъка, постъпил от контейнерите за разделно събиране на изхода на сепариращата 
инсталация и предназначен за рециклиране. 

Отчетът се представя до 15-то число на месеца следващ всяко тримесечие. 

Организацията ще спазва и всички изисквания за отчетност и предоставяне на информация, поставени 
от Общината и заложени в договора за разделно събиране на отпадъци от опаковки. 

Организацията обработва информацията и предоставя на Общината годишни данни за количествата 
разделно събрани, сортирани и предадени на крайни преработватели отпадъци от опаковки, по 
Приложение № 7 към НООО. 

 

МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ПОСЕГАТЕЛСТВА НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ СЪДОВЕТЕ, 
ВАНДАЛИЗЪМ И КРАЖБА НА СЪДОВЕ 

За да бъдат избегнати и предотвратени посегателства, кражби и вандалски прояви, както върху 
суровини, така и върху контейнерите, Общината се ангажира: 

 да оказва контрол върху жителите, собствениците и ползвателите на административни, 
социални и обществени собщинаи, заведения за обществено хранене, търговски обекти и обекти 
за отдих, забавления и туризъм, както и др. обществени обекти на нейна територия, за спазване 
на изискванията за разделно събиране и при нарушения – да налага предвидените в 
действащото законодателство наказания; 

 да предложи подходящи мерки за ограничаване на посегателствата и кражбите от съдовете за 
разделно събиране, както и да осъществява ефективен контрол за спазването им; 

 при установени посегателства и кражби от съдовете – да предприема необходимите действия за 
налагане на съответните наказания, съобразно характера на нарушението. 

Контрол по надлежното изпълнение на договора ще се осъществява от  кмета на Общината. 

Организацията осигурява максимална информираност на населението чрез интернет сайта си относно 
възможностите и нуждите от сигнализиране при констатирани вандалски прояви, с което ще подпомогне 
Общината при изпълнение на контролните и наказващите й функции. Разположените съдове на 
Организацията до голяма степен отчитат и намаляват рисковете от посегателства и кражби. 

 

КОНЦЕПЦИЯ И МЕРКИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ ЗА 
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА РАЗДЕЛНОТО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ 

Организацията съвместно с Общината организира рекламни и образователни кампании за повишаване 
на информираността и заинтересоваността на населението да участва в разделното събиране на 
отпадъци от опаковки. Кампаниите ще бъдат насочени към домакинства, училища и търговски обекти на 
територията на Общината. Кампаниите включват дейности с деца, разпространение на рекламни 
материали и реклами в местни медии. 

Разпространението на информационните материали за популяризиране на разделното събиране на 
отпадъците от опаковки включва: 

 изработване и разпространение на рекламни материали като стикери, брошури, плакати и други 
рекламни материали (напр. фланелки, химикалки, шапки); 
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 работа с деца и ученици. 

Организацията съвместно с Общината организира: 

 конкурси /за рисунки, есе и др./ на теми, свързани с отпадъците и разделното събиране на 
отпадъци от опаковки; 

 спортни мероприятия под патронажа на Организацията; 

 други мероприятия с подкрепата на Организацията, които са част от културния календар на 
общината. 

 

 

ЗА ОБЩИНА БЯЛА:     ЗА "ЕКО ПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ" АД:            

Кмет на община Бяла    Прокурист 

 

  

____________________     ________________________ 

.............................................         АНТОНИЯ СПАСОВА 


