
 

 

ДО  

ДИРЕКТОРА НА  

РИОСВ-ШУМЕН 

ГР. ШУМЕН 

УЛ. "СЪДИНЕНИЕ" № 71, ЕТ. 3 
 

 

ИСКАНЕ 

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) 

(съгласно Приложение № 4 към чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми) 

 

от: ОБЩИНА АНТОНОВО 
 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР, 

Моля да ни бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от 

екологична оценка на ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА 

АНТОНОВО 2022-2028 Г.  

Във връзка с това предоставям следната информация по чл. 8 а, ал. 1 от Наредбата 

за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми: 

1. Информация за възложителя на плана/програмата (орган или оправомощено по 

закон трето лице): 

Име: ОБЩИНА АНТОНОВО  

Пълен пощенски адрес:  

7970, обл. Търговище, общ. Антоново, гр. Антоново, ул. „Тузлушки герои” № 26  

Телефон/факс/ел. поща (e-mail):  

тел.: 06071/2485 вътр. 25; факс: 06071/2428, e-mail: info@antonovo.bg 

Лице за връзка: 

  

Пълен пощенски адрес:  

  

Телефон/факс/ел. поща (e-mail):  

  

2. Обща информация за предложения план/програма 

a) Основание за изготвяне на плана/програмата – нормативен или 

административен акт 

Програмата за управление на отпадъците на община Антоново 2022 – 2028 г. е 

изготвена на основание чл. 52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 

ПУО е разработена в съответствие със структурата, целите и предвижданията на 

Националния план за управление на отпадъците (НПУО) 2021 – 2028 г. и съгласно 
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„Методически указания за разработване на общински/регионални програми за 

управление на отпадъците за периода 2021 – 2028 г.“, утвърдени със Заповед № РД-883 

от 23.09.2021г. на министъра на околната среда и водите. 

б) Период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата 

Програмата за управление на отпадъците на община Антоново се разработва и 

приема за период от 2022 до 2028 година, който съвпада с периода на действие на 

новия Национален план за управление на отпадъците 2022 – 2028 г., приет от 

Министерски съвет през м. юни 2021 г. 

в) Териториален обхват (транснационален, национален, регионален, областен, 

общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини 

Програмата за управление на отпадъците (ПУО) на община Антоново за периода 

2022-2028 г. е с общински териториален обхват и включва цялата територия на община 

Антоново, област Търговище – 1 град Антоново и 59 села.  

 

На север, североизток и изток община Антоново граничи с общините Попово, 

Търговище и Омуртаг (област Търговище), на югоизток – с Община Котел (област 

Сливен), а на югозапад и на северозапад – с общините Елена, Златарица и Стражица 

(област Велико Търново). 

г) Засегнати елементи от Националната екологична мрежа (НЕМ) 

Дейностите по прилагане на Програмата включват основно населените места, при 

което не се очаква да бъдат засегнати елементи от Националната екологична мрежа 

(НЕМ). 

В териториалния обхват на община Антоново попадат следните защитени 

територии (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998 г., 



 

 

изм. и доп.): 

 Защитена местност „Римският мост“ с код BG0000369, обявена със Заповед № 

3718 от 28.08.1975 г. (ДВ, бр. 79/1975) на на Министерството на горите и опазване на 

природната среда като Историческо място. Прекатегоризирано е в Защитена местност 

със Заповед № РД-961 от 25.07.2003 г. на министъра на околната среда и водите, ДВ, 

бр. 73 от 19.08.2003 г.; 

 Природна забележителност „Гърбавата чешма“ с код BG0000270, обявена със 

Заповед № 1187 от 19.04.1976 г. на Министерството на горите и опазване на 

природната среда (ДВ, бр. 44/1976 г.); 

 Природна забележителност „Скално образувание Костадин тепе“ с код 

BG0000285, обявена със Заповед № 1635 от 27.05.1976 г. на Министерството на горите 

и опазване на природната среда (ДВ, бр. 50/1976 г.). 

 На територията на община Антоново частично попадат следните защитени зони 

(ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ, бр. 77 от 2002 г., 

изм. и доп.): 

 „Котленска планина” с код BG0002029 е ЗЗ за опазване на дивите птици, обявена 

със Заповед № РД-910 от 11.12.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, 

бр. 15/2009 г.). Промяна в режима на дейностите със Заповед № РД-72 от 28.01.2013 г. 

на МОСВ (ДВ, бр. 10 от 05.02.2013 г.); 

 „Твърдишка планина” с код BG0000211 е ЗЗ за опазване на природните 

местообитания, обявена със Заповед № 326 от 31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ, бр. 52 от 

22.06.2021 г.); 

 „Голяма река” с код BG0000432 е ЗЗ за опазване на природните местообитания, 

включена в списъка от ЗЗ, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министърски 

съвет (ДВ, бр. 21 от 09.03.2007г.), посл. изменено с Решение № 588 от 06.08.2021 г. 

(ДВ, бр. 67/13.08.2021 г.); 

 „Стара река” с код BG0000279 е ЗЗ за опазване на природните местообитания, 

включена в списъка от ЗЗ, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министърски 

съвет (ДВ, бр. 21 от 09.03.2007 г.), посл. изменено с Решение № 588 от 06.08.2021 г. 

(ДВ, бр. 67/13.08.2021 г.). 

 Към момента ЗЗ BG0000432 „Голяма река“ и ЗЗ BG0000279 „Стара река“ не са 

обявени със заповеди за наложени режими и ограничения съгласно ЗБР. 

д) Основни цели на плана/програмата 

Целите на Програмата за управление на отпадъците на община Антоново за 

периода 2022 – 2028 г. са формулирани съобразно целите на националната политика за 

управление на отпадъците и ефективно използване на ресурсите, респ. предвижданията 

на Националния план за управление на отпадъците 2021-2028 г.  

Генерална стратегическа цел на община Антоново в сферата на управление на 

отпадъците е: Община, граждани и бизнес – заедно за подобряване прилагането на 

йерархията на управление на отпадъците във всички процеси и нива на 

територията на община Антоново 

Важна част от Програмата е създаването на максимални условия за 

предотвратяване образуването на отпадъци. Стратегическите цели, гарантиращи 



 

 

постигането на генералната стратегическа цел и съответстващите на тях програми (5 

програми с 2 подпрограми) от мерки, са:  

Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез 

предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване. 

 Програма за предотвратяване на образуването на отпадъци с 

− Подпрограма за предотвратяване на образуването на хранителни отпадъци. 

Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени 

отпадъци 

 Програма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за 

рециклиране на битовите отпадъци 

 Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на 

строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради 

 Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на масово 

разпространени отпадъци (МРО) с  

− Подпрограма за управление на опаковките и отпадъците от опаковки 

Цел 3: Намаляване на количествата и на риска от депонирани битови отпадъци 

и други  

 Програма за намаляване на количествата и на риска от депонираните битови 

отпадъци и други  

Към всяка програма има План за действие, който описва мерките и дейностите за 

постигане на целите на съответната програма, представени в табличен вид. За всяка 

мярка/дейност са посочени стойност и възможни източници на финансиране, срок за 

реализация, очаквани резултати от изпълнението на мярката, индикатори за 

проследяване на напредъка и изпълнението на мярката, отговорни институции (водеща 

и партньор/и).  

Програмите съдържат както инвестиционни мерки (дейности), така и 

неинвестиционни – „меки“ мерки. Инвестиционните мерки включват основно 

изграждането на инфраструктура. Меките мерки включват разнообразни дейности, в 

т.ч. промени на мести нормативни актове; обучение на служители; подготовка на 

проекти; изпълнение на контролни дейности; провеждане на информационни кампании 

и др. 

е) Финансиране на плана/програмата (държавен, общински бюджет или 

международни програми, други финансови институции) 

Източници на финансиране на Програмата за управление на отпадъците на 

община Антоново за периода 2022 – 2028 г. са общински бюджет, републикански 

бюджет, фондове на Европейския съюз, други национални и международни програми. 

ж) Срокове и етапи на изготвянето на плана/програмата и наличие (нормативно 

регламентирано) на изискване за обществено обсъждане или други процедурна 

форма за участие на обществеността 

ПУО на община Антоново се изготвя съгласно утвърдените от Министерството на 

околната среда и водите „Методически указания за разработване на 

общински/регионални програми за управление на отпадъците за периода 2021 –       



 

 

2028 г.“, като се прилага подходът  на стратегическото планиране. Това определя 

следните основни технологични етапи: 

 Анализ и оценка на съществуващата система за управление на отпадъците и 

изготвяне на прогнози. 

Този етап се фокусира върху анализ на информацията за настоящото състояние на 

количествата образувани отпадъци и системите за управление на отпадъците (вкл. 

регулации, икономически инструменти, институционален капацитет, ресурси, обхват на 

покритие на услугите, инфраструктура за отпадъци, роля на различни заинтересовани 

страни и др.), тенденциите в последните години и идентифициране на несъответствия, 

пропуски и слабости. Започва със събирането на данни и информация за факторите, 

продължава с анализа на базата данни, формулиране на тенденциите и проблемите и 

приключва с определяне на причините, които ги обуславят и пораждат. Този етап е 

важен, за да могат адекватно да се определят целите и да се приоритизират мерките и 

дейностите. 

 SWOT анализ 

Въз основа на резултатите от аналитичната част на ПУО и изводите и 

препоръките, направени в края на всеки анализ и прогнозите за бъдещото развитие, са 

изведени основните аспекти на силните и слабите страни по отношение на 

управлението на отпадъците в община Антоново, както и на възможностите и 

заплахите от страна на средата, които са представени в табличен вид: 

SWOT АНАЛИЗ 

ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ  ВЪНШНИ ФАКТОРИ 

 

Силни страни  Възможности 

 

 

 

 

  

 

 

 

Слаби страни  Заплахи 

 

 

 

  

 

 

 

 

SWOT анализът има важна роля за определяне на насоките за развитие и за 

дефиниране на целите и приоритетите в общинската програма. 

 Определяне на цели на Програмата и алтернатива за постигането ѝ 

 Този етап е ключов при разработване на Програмата за управление на отпадъците 

(ПУО). В него, въз основа на заключенията от предходните действия, са определени 

стратегическите и оперативните цели. Разглеждани са различни алтернативи за 

постигане на целите и въз основа на анализа на алтернативите е избрана най-

подходящата алтернатива. 

Рискове 

Проблеми 

Лостове на 

развитие 

Ограничения 



 

 

 Разработване на подпрограми с мерки за постигане на целите и индикатори за 

измерване на напредъка 

Този етап се фокусира върху изготвяне на подпрограмите, които включват 

мерките и действията за постигане на целите, въз основа на работата, извършена през 

предходните етапи. Едновременно с избора на конкретни мерки са определени и 

индикатори за измерване на напредъка по реализация на включените в подпрограмите 

мерки. 

 Разработване на система за мониторинг, отчет и контрол 

 В общинската програма за управление на отпадъците е описан планираният 

подход за мониторинг, контрол, отчитане и оценка на нейното изпълнение, както и 

процедурата за актуализация на програмата. 

 Провеждане на обществени консултации 

Процесът на консултиране протича паралелно с изготвяне и на финализиране на 

проекта на Програмата за управление на отпадъците, като предвидените мерки за 

информиране включват: 

− Осигуряване на обществен достъп, чрез публикуване в интернет страницата на 

Общината на проект на Програма за управление на отпадъците на Община 

Антоново 2022 – 2028 г.;  

− Публикувана на интернет страницата на общината покана към обществеността и 

заинтересованите страни за обществено обсъждане; 

− Проведени обществени консултации по реда на чл. 26 от Закона за нормативните 

актове, чрез предоставяне на проекта на програмата на интернет страницата на 

Община Антоново и приемане на становища, мнения, коментари и предложения 

на официалната ел. поща на общината или в центъра за информационно 

обслужване. 

 Екологична оценка (ЕО) и оценка на съвместимостта (ОС) 

 Проектът на Програмата за управление на отпадъците на община Антоново за 

периода 2022 – 2028 г., подлежи на преценяване на необходимостта от извършването на 

ЕО, на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми (загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.), във връзка с 

чл. 85, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда,   

 Съгласно изискванията на чл. 31, ал. 1 и ал. 4 от Закона за биологичното 

разнообразие и на чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, 

ПУО на община Антоново 2022 – 2028 г., подлежи и на оценка на съвместимостта ѝ с 

предмета и целите на защитените зони, която се извършва чрез процедурата по 

екологична оценка. 

 Компетентен орган за вземане на решение по преценяване необходимостта от ЕО 

и ОС е директорът на РИОСВ – Шумен. 

 



 

 

3. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана/програмата 

Органът, отговорен за прилагането на Програмата за управление на отпадъците на 

община Антоново за периода 2022 – 2028 г. и на плановете за действие към нея, е 

Кметът на община Антоново. 

4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата 

Съгласно чл. 52, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), органът, 

отговорен за одобряването и приемането на Програмата за управление на отпадъците 

на община Антоново за периода  2022 – 2028 г. е Общински съвет – Антоново, който 

контролира и изпълнението ѝ. 

5. (не е задължително за попълване) 

 

Приложение: 

А. Информация по чл. 8а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми: 

1. Характеристика на плана/програмата относно: 

а) инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и 

приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС и/или други инвестиционни 

предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, 

спрямо които предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други 

ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по 

отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни 

условия: 

Програмата за управление на отпадъците на община Антоново за периода 2022 – 

2028 г. обхваща територията на община Антоново и определя стратегията за устойчиво 

управление на отпадъците, в съответствие с националната и европейската политика 

относно отпадъците, както и с основните принципи, на които се основават: 

 "Предотвратяване" образуването на отпадъци; 

 "Разширена отговорност на производителя" и "замърсителят плаща"; 

 "Превантивност"; 

 "Близост" и "самодостатъчност"; 

 "Участие на обществеността". 

Програмата е изготвена на основание чл. 52 от Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО) във връзка с приемане на нов Национален план за управление на 

отпадъците 2021 – 2028 г. и с изтичане срока на действие на предходната програма за 

управление на отпадъците на общината. 

Програмата отчита риска от въздействието на отпадъците върху околната среда и 

човешкото здраве, определя средствата и методите за тяхното екологосъобразно 

третиране, както и за ограничаване на риска от тяхното въздействие. Тя е един от      

най-важните инструменти за прилагане на законодателството за отпадъците на местно 

ниво, чрез който се очертава рамката за управление на отпадъците. При разработването 



 

 

ѝ е прилагана утвърдената от законодателството йерархия за устойчивото управление 

на отпадъците, а именно:  

 предотвратяване на образуването им;  

 подготовка за повторна употреба; 

 рециклиране;  

 друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия; 

 обезвреждане. 

Програмата обхваща всички задължения на местната администрация по 

планирането, регулирането, организацията и реализирането на законовите задължения 

на община Антоново по управление на отпадъците. Това включва мерките за 

предотвратяване образуването на отпадъците, събирането, транспортирането, 

оползотворяването и обезвреждането на различните потоци отпадъци, образувани на 

територията на общината. 

ПУО е изготвена в съответствие със структурата, целите и предвижданията на 

Националния план за управление на отпадъците (НПУО) и съгласно „Методически 

указания за разработване на общински/регионални програми за управление на 

отпадъците за периода 2021 – 2028 г.“, утвърдени със Заповед № РД-883 от 23.09.2021г. 

на министъра на околната среда и водите. 

За постигането на Главната стратегическа цел на Програмата, са определени 

стратегически цели, изпълнението на които е планирано в съответните програми и 

подпрограми. Към всяка програма има План за действие, който описва мерките и 

дейностите за постигане на целите на съответната програма, представени в табличен 

вид. За всяка мярка/дейност са посочени стойност и възможни източници на 

финансиране, срок за реализация, очаквани резултати от изпълнението на мярката, 

индикатори за проследяване на напредъка и изпълнението на мярката, отговорни 

институции (водеща и партньор/и).  

Заложените мерки са насочени главно към подобряване организацията по 

управление на отпадъците, като се създават предпоставки за намаляване количествата 

генерирани отпадъци и увеличаване дела на рециклираните отпадъци (включително 

чрез изграждане на съоръжения за тяхното третиране). С това ще се постигне 

намаляване на депонираните отпадъци и значително намаляване на риска за 

населението и околната среда. 

Част от дейностите по изпълнението и прилагането на Програмата за управление 

на отпадъците на община Антоново за периода 2022 – 2028 г. попадат в обхвата на       

т. 11, буква „б“ от Приложение № 2 към ЗООС – депа за отпадъци и инсталации за 

обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение № 1) 

и/или площадки за извършване на дейности по оползотворяване с код R13 на отпадъци 

с код 19 12 04, 19 12 10 и 19 12 12.  

Териториалният обхват на дейностите по реализация на Програмата включва 

основно населените места, при което не се очаква да бъдат засегнати защитени зони, 

защитени територии или трансгранично въздействие. 

Потенциалният ефект от въздействието върху околната среда ще бъде 

положителен. 



 

 

б) мястото на предлагания план/програма в цялостния процес или йерархия на 

планиране и степен, до която планът/програмата влияе върху други планове и 

програми: 

Програмата за управление на отпадъците на община Антоново за периода 2022 – 

2028г., като част от Програмата за опазване на околната среда на община Антоново, е 

разработена съобразно политиките, целите и приоритетите на Националния план за 

управление на отпадъците (НПУО) 2021 – 2028 г. и другите национални стратегически 

документи по управлението на отпадъците и опазването на околната среда, както и 

съгласно „Методически указания за разработване на общински/регионални програми за 

управление на отпадъците за периода 2021 – 2028 г.“, утвърдени със Заповед № РД-883 

от 23.09.2021г. на министъра на околната среда и водите. 

в) значение на плана/програмата за интегрирането на екологичните съображения, 

особено с оглед насърчаването на устойчиво развитие: 

Програмата за управление на отпадъците на община Антоново за периода 2022 – 

2028 г. е програма на прехода от управление на отпадъците към ефективно използване 

на отпадъците като ресурс и устойчиво развитие чрез предотвратяване на образуването 

им. 

ПУО има значителен принос за развитието на общината като „Зелена и устойчива 

община“. Специален фокус е поставен върху преминаването от депониране към 

предотвратяване, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на голямата част 

от формираните отпадъци в бита и производствените дейности. Тяхното рационално и 

отговорно използване ще бъде основна предпоставка за подобряването на околната 

среда и за постигането на устойчив ръст на икономиката, в контекста на националната 

и европейската политика за „Кръгова и нисковъглеродна икономика“.  

В Програмата се поставят и ключови действия: при управлението на отпадъците 

ще бъде увеличен делът на компостираните биоотпадъци и рециклираните битови, 

производствени и строителни отпадъци. Планирани са мерки за подобряване на 

достъпа на гражданите и бизнеса до системите за разделно събиране и рециклиране на 

отпадъци, като се надграждат и разширяват съществуващите системи. За постигане на 

по-добра ефективност на рециклирането и повишаване на количествата рециклирани 

битови отпадъци е предвидено разделно събиране и на биоотпадъците. Същевременно 

приоритетно ще се извърши рекултивацията на общинското депо за битови отпадъци, 

като ще се предприемат мерки за предотвратяване на нерегламентираното изхвърляне 

на отпадъци и произтичащото замърсяване. Посочените приоритети и ключови 

действия са конкретизирани като мерки в Плановете за действие към програмите на 

ПУО на община Антоново 2022-2028 г. 

г) екологични проблеми от значение за плана/програмата: 

Не се очаква изпълнението на Програмата да доведе до задълбочаване на 

съществуващи и/или възникване на нови екологични проблеми на територията на  

община Антоново, а по-скоро до разрешаването на такива. 

Предвидените мерки са насочени към опазване на околната среда и човешкото 

здраве и не предполагат възникване на екологични проблеми. 



 

 

д) значение на плана/програмата за изпълнението на общностното 

законодателство в областта на околната среда: 

Програмата за управление на отпадъците на община Антоново за периода 2022-

2028 г. е съобразен с наличните съотносими стратегически и нормативни документи на 

национално и европейско ниво, имащи отношение към него, включително и с такива, 

поставящи цели по опазване на околната среда. 

Мерките в Програмата произтичат от актуалното национално законодателство, 

като са взети предвид техническата осъществимост и икономическата приложимост, 

опазване на ресурсите, както и цялостното въздействие върху околната среда, 

човешкото здраве, икономиката и обществото. Те ще се изпълняват в съответствие с 

Националния план за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г. и Стратегия и 

план за действие за преход към кръговата икономика на Република България за периода 

2021 - 2027 г. 

е) наличие на алтернативи: 

Не се разглеждат. 

2. Обосновка на конкретната необходимост от изготвянето на плана/програмата: 

Проектът на ПУО на община Антоново за периода 2022-2028 г. е изготвен във 

връзка с необходимостта да се осигури продължителност и логична последователност 

на координиране на действията за постигане на по-добро управление на отпадъците на 

общинско и на регионално ниво. Главната цел на програмата е подобряването и 

опазването на околната среда и на човешкото здраве, чрез планиране на мерки за 

постигането ѝ. 

3. Информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с 

предложения план/програма: 

Планове и програми: 

План за интегрирано развитие на община Антоново 2021-2027 г. – ПИРО 

ПИРО е основният документ за стратегическо планиране на устойчиво 

интегрирано развитие на територията на община Антоново, който се разработва в 

съответствие с предвижданията на Интегрираната териториална стратегия за развитие 

на Североизточния регион за планиране от ниво 2 (2021-2027 г.). 

Една от приоритетните области на ПИРО е Ефективно управление на природните 

ресурси и опазване на околната среда. Мерките и дейностите по този приоритет, включени 

в Програмата за реализацията на Плана са: 

1) Изграждане, реконструкция и поддръжка на водоснабдителната и 

канализационната инфраструктура и услуги, ПСОВ и ПСПВ: 

 Пускане в експлоатация на ПСОВ гр. Антоново и изграждане на ПСОВ в село 

Трескавец; 

 Ремонт на съществуващи и изграждане на нови водоизточници. 

2) Подобряване управлението на отпадъците: 

 Подобряване системата за сметосъбиране и сметоизвозване, чрез закупуване на 

нова съвременна техника за сметосъбиране, сметоизвозване (2 бр.) и 

специализирани съдове за отпадъци;  



 

 

 Развитие на семейното компостиране на битовите отпадъци. 

3) Опазване и подобряване на околната среда и превенция на екологичните рискове: 

 Провеждане на мерки за адаптация към климатичните промени в селското 

стопанство. 

4) Рекултивация на замърсени земи и терени: 

 Рекултивация на физически нарушените терени в населените места; 

 Включване в пакета „Кръгова икономика“ с цел превръщане на отпадъците в 

ресурси; 

 Внедряване на съвременни технологии за разделно сметосъбиране. 

5) Подобряване на информираността и повишаване активността на местната 

общественост за опазване на околната среда: 

 Реализация на дейности и проекти, подобряващи информираността сред 

активното население;  

 Реализиране в училищата на екологични проекти подобряващи информираността 

сред учениците. 

Програма за управление на отпадъците на територията на община Антоново 

2016 – 2020 г. (ПУО) 

ПУО е изготвена в съответствие със структурата, целите и предвижданията на 

Националния план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г. В Програмата са 

заложени четири стратегическите цели, постигането на които е планирано да се 

реализира с изпълнението на седем подпрограми: 

Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез 

предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване. 

 Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци 

Цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и 

намаляване и предотвратяване на риска от депонирането им. 

 Подпрограма за разделно събиране и изпълнение на целите за подготовка за 

повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци най-малко от хартия и 

картон, метали, пластмаса и стъкло. 

 Подпрограма за разделно събиране и постигане на целите за биоразградимите 

битови отпадъци в т. ч. за биоотпадъците. 

 Подпрограма за прилагане на изискванията за рециклиране и оползотворяване на 

строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради. 

 Подпрограма за изпълнение задълженията на общината с оглед изграждане на 

системите за разделно събиране на масово разпространени отпадъци. 

Цел 3. Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна 

среда. 

 Подпрограма за предотвратяване и намаляване на риска от депонирани отпадъци 

Цел 4. Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане 

йерархията на управление на отпадъците. 

 Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и информиране на 

обществеността по въпросите на управление на отпадъците. 

Част от планираните в ПУО мерки са в процес на изпълнение. 



 

 

Инвестиционни предложения: 

Съвместно с общините от „РСУО – регион Омуртаг“ е изпълнен проекта и е 

пусната в експлоатация клетка № 2 на „Регионално депо за неопасни отпадъци за 

общините Омуртаг, Котел, Върбица и Антоново“. За дейностите на инсталацията има 

издадено по ЗООС ново Комплексно разрешително № 302-Н1/2022 г. 

Стартирана е процедура по реализация на проект І-ви етап „Изграждане на 

инсталация за предварително третиране (сепариране) със стъпало за биологично 

стабилизиране на биоразградимата фракцията“ за обект „Регионален център за 

временно съхранение, предварително третиране, оползотворяване и рециклиране на 

битови, строителни, разделно събрани рециклируеми, био- и биоразградими зелени 

отпадъци на общините от „РСУО – регион Омуртаг“. 

4. Характеристики на последиците и на пространството, което е вероятно да бъде 

засегнато, като се отчитат по-специално: 

а) вероятността, продължителността, честота и обратимостта на 

последиците: 

ПУО на община Антоново е с пряка екологична насоченост и залегналите в нея 

цели, програми и дейности (мерки) са допустими и съобразени с целите по опазване на 

околната среда и като цяло водят до положително въздействие върху всички 

екологични аспекти. 

Изпълнението на Програмата ще се осъществява основно в населените места на 

общината и няма вероятност да бъдат засегнати елементи на националната екологична 

мрежа, включително защитени територии по смисъла на Закона за защитените 

територии и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, 

както и обекти на културно-историческото наследство. 

Съществува вероятност от неорганизирани емисии във въздуха от строително-

монтажните работи при изграждане на площадки за третиране на отпадъци и 

рекултивацията на общинското депо за битови отпадъци. Въздействието ще бъде 

временно, локално и обратимо. При спазване на законовите норми за проектиране и 

опазване на околната среда, прилагането на ПУО няма да доведе до допълнително 

замърсяване или увреждане компонентите на околната среда. 

б)  кумулативните въздействия: 

 Върху въздуха кумулативно въздействие се очаква от: 

 Газови емисии от дейностите по транспортиране на: отпадъци, строителни 

материали, елементи (модули), машини и съоръжения и излишни насипни строителни 

материали и земни маси при изграждане на инсталации за третиране на отпадъци и 

рекултивацията на Общинско депо – Антоново. Очакваното кумулативно въздействие 

от посочените дейности се очаква да е пренебрежимо малко, т.к.: движението на 

транспортните средства се извършва по максимално оптимизирани графици и 

маршрути. Типът и оборудването на автомобилите е съобразено с типа и количеството 

на товара. Предвидено е закупуване на нова специализирана техника за транспортиране 

на отпадъци.  



 

 

 Газови емисии от строително-монтажни работи при изграждане на инсталации/ 

съоръжения за третиране на отпадъци и рекултивацията на Общинско депо – Антоново. 

В етапа на строителните работи ще има пряко отрицателно въздействие върху 

атмосферния въздух, което се очаква да е временно, локално и обратимо. Очаква се 

пряко положително въздействие вследствие редуциране на емисиите на парникови 

газове след рекултивацията на общинското депо за битови отпадъци. 

 Газови емисии от експлоатация на изградените съоръжения/инсталации за 

третиране на отпадъци. При спазване на нормативните изисквания не се очаква 

значително отрицателно въздействие.  

Общият ефект от прилагането на ПУО е като цяло положителен. 

 По отношение на повърхностни и подземни води.  

Очаква се дългосрочно кумулативно пряко положително въздействие и 

подобряване състоянието на повърхностните и подземните води, вследствие 

намаляване замърсяването им. При строителните дейности може да има пряко 

отрицателно въздействие върху водите, което се очаква да е временно, локално и 

обратимо. В етапа на експлоатация на изградените съоръжения/инсталации, при 

спазване на нормативните изисквания не се очакват значителни отрицателни 

въздействия върху водите. При добро планиране и подходящо местоположение за 

изграждане на съоръжения/инсталации (избягване засягането на защитени зони по чл. 

119а от Закона за водите (ЗВ) и на райони със значителен потенциален риск от 

наводнения) се счита, че общият ефект от прилагането на ПУО ще бъде положителен. 

 По отношение на компонент почви се очаква дългосрочно кумулативно пряко 

положително въздействие. В етапа на строителните работи може да има пряко 

отрицателно локално въздействие. При експлоатацията на съоръженията/инсталации не 

се очакват значителни отрицателни въздействия. Общият ефект от прилагането на ПУО 

ще бъде положителен. 

 По отношение на компонент ландшафт 

По време на СМР се очаква пряко, дълготрайно, временно, отрицателно 

въздействие, обособено единствено на територията на обекта, който не представлява 

част от характерния за района ландшафт.  

Очаква се подобряване на визуално-естетическите качества на ландшафта, което 

ще има пряк положителен кумулативен ефект. 

 По отношение на компонент биологично разнообразие и в частност елементите на 

национална екологична мрежа 

При прилагането на ПУО няма да има отрицателни въздействия върху елементите 

на националната екологична мрежа. С подобряване състоянието на околната среда 

вследствие предотвратяване/минимизиране на замърсяванията с отпадъци, могат да се 

очакват преки и косвени положителни въздействия върху биологичното разнообразие. 

 По отношение на компонент културно-историческо наследство 

 Местоположението на предвидените за изграждане съоръжения/инсталации не 

засяга обекти на културно-историческото наследство. 



 

 

 С изпълнението на ПУО на община Антоново за периода 2000 – 2028 г. 

материалните активи ще се увеличат, съответно се очаква пряко положително 

кумулативно въздействие в това отношение. 

 Прилагането на ПУО за периода 2022 – 2028 г. ще допринесе за подобряване на 

здравно-хигиенните аспекти и средата на живот на населението и се очаква да има пряк 

дългосрочен ефект върху човешкото здраве. При изпълнението на дейностите по 

управление на отпадъците няма да има отрицателни въздействия върху обекти, 

подлежащи на здравна защита. 

в) трансграничното въздействие: 

С реализирането на дейностите, предвидени в Програмата, не се очаква 

трансгранично въздействие. 

г) рисковете за човешкото здраве или околната среда, включително вследствие на 

аварии, размер и пространствен обхват на последствията (географски район и 

брой население, които е вероятно да бъдат засегнати) 

Предвидените в ПУО дейности не представляват риск за човешкото здраве или 

околната среда. При изпълнението на Програмата няма потенциална опасност от  

възникване на аварии.  

д) очакваните неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на 

опасностите и последствията от възникване на голяма авария от съществуващи 

или нови предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, 

съгласувани по реда на ЗООС, за случаите по чл. 104, ал. 3, т. 3 ЗООС: 

На територията на община Антоново няма съществуващи или нови предприятия/ 

съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, съгласувани по реда на ЗООС, за 

случаите по чл. 104, ал. 3, т. 3 ЗООС, поради което не се очакват неблагоприятни 

въздействия, произтичащи от увеличаване на опасностите и последствията от 

възникване на голяма авария. 

е) величината и пространственият обхват на въздействията (географски район и 

брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати): 

Всички дейности по прилагането на ПУО за периода 2022 – 2028 г. ще се 

извършват на територията на община Антоново. Общината е с площ от 478,926 кв. км и 

обхваща 1 град и 59 села. Броят на засегнатото население е около 5 500 души. 

ж) ценността и уязвимостта на засегнатата територия (вследствие на особени 

естествени характеристики или на културно-историческото наследство; 

превишението на стандарти за качество на околната среда или пределни 

стойности; интензивно земеползване): 

ПУО не включва дейности, при които е възможно превишението на стандарти за 

качество на околната среда или пределни стойности. Не се извършва интензивно 

земеползване. Мероприятията и мерките по Програмата обхващат основно населените 

места и няма да бъдат засегнати обекти на културно-историческото наследство или 

територии с особени ценни естествени характеристики. 



 

 

з) въздействието върху райони или ландшафти, които имат признат национален, 

общностен или международен статут на защита: 

Териториалният обхват на дейностите по реализация на Програмата включва 

основно населените места, при което не се очаква да бъдат засегнати защитени зони и 

защитени територии. 

5. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия и на 

съседните ѝ територии, таблици, схеми, снимки и други - по преценка на 

възложителя, приложения: 

Не 

6. Нормативни изисквания за провеждане на наблюдение и контрол по време на 

прилагане на плана или програмата, в т.ч. предложение на мерки за наблюдение и 

контрол по отношение на околната среда и човешкото здраве: 

 В общинската програма за управление на отпадъците е описан планираният 

подход за мониторинг, контрол, отчитане и оценка на нейното изпълнение, както и 

процедурата за актуализация на програмата. 

 Наблюдение изпълнението на Програмата 

Наблюдението на Програмата за управление на отпадъците на община Антоново 

2022 – 2028 г. може да се определи като процес на системно събиране и анализ на 

информация относно хода на изпълнение на включените в програмата мерки. За всяка 

мярка или група от мерки в отделните подпрограми към ПУО са посочени очаквани 

резултати от изпълнението ѝ, както и индикатори за текущо изпълнение и целеви 

индикатори. Именно за посочените резултати и конкретно определени индикатори се 

събира необходимата информация в рамките на системата за наблюдение, отчет и 

контрол. В допълнение към изпълнението на текущите и целевите индикатори, за всяка 

мярка се наблюдава и спазването на предвидения график и степента на изразходване на 

ресурсите. 

Основните функции по наблюдението и оценката на изпълнението на 

планираните мерки относно управлението на отпадъците са възложени на Директора на 

дирекция „Устройство на територията, екология, образование и проекти“ и гл. експерт 

„Екология“.   

 Контрол и отчитане изпълнението на Програмата 

Съгласно чл. 52, ал. 8 ЗУО, органът, който приема и контролира изпълнението на 

Програмата за управление на отпадъците на община Антоново за периода 2022 – 2028 г. 

е Общински съвет – Антоново.  

На основание чл. 52, ал. 9 ЗУО, Кметът на община Антоново информира ежегодно 

Общинския съвет и обществеността за изпълнението на програмата през предходната 

календарна година. За целта той изготвя Отчет за изпълнение на Програмата за 

управление на отпадъците през съответната година, който се представя в срок до 31 

март на следващата година. Копие от отчета се изпраща на РИОСВ, а самият отчет се 

публикува на интернет страницата на общината.  



 

 

7. Информация за платена такса и дата на заплащане. 

 Дължимата такса по чл. 1, ал. 5, т. 4 от Тарифата за таксите, които се събират в 

системата на МОСВ ще бъде заплатена по банков път по бюджетната сметка на РИОСВ 

– Шумен, преди внасянето на настоящото уведомление.  

Б. Електронен носител – 1 бр.  

В. Документ за платена такса – 1 бр. 

 Желая решението да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор. 

 

 

Дата:.................................     

 

 

 

С уважение, 

 

ХАЙРЕДИН МЕХМЕДОВ 

Кмет на Община Антоново 

 


