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Основната цел на процеса на управление на отпадъците на Столична община (СО) е да 

допринесе за устойчивото развитие на общината и да предотврати, намали или 

ограничи вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и 

околната среда. Дейностите по управление на отпадъците се осъществява чрез 

инфраструктура, която поетапно се развива, за да отговаря на актуалните законови 

изисквания и да допринася за постигането на съответните количествени цели по 

отпадъчни потоци. Общината е осигурила съдове и техника за извозване на смесени 

битови отпадъци, която обслужва 100% от населението на СО, както и 

необходимите съдове и техника за събиране и извозване на разделно събирани 

хранителни и кухненски отпадъци, както и на зелените отпадъци от обществените 

паркове и градини. 

 

  
*Предстоящо изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия чрез 

оползотворяване на RDF гориво в Топлофикация София 

 

Схема на съществуващата система за третиране на смесените битови отпадъци в 

Столична община. В по-тъмните клетки с удебелен шрифт са отбелязани инсталациите 

и съоръженията предстоящи за изграждане и вече изградени от страна на общината, 

поддържани в експлоатация от общински предприятия. 

 

СО е въвела системи за разделно събиране, транспортиране и предварително 

третиране и подготовка за оползотворяване и рециклиране на отпадъци от 

опаковки (хартия, пластмаса, метал и стъкло), излезли от употреба моторни 

превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, 

излезли от употреба гуми, негодни за употреба батерии и акумулатори, 

отпадъчни масла и нефтопродукти, текстил. Специфичните потоци отпадъци от 

излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване, излезли от употреба гуми, негодни за употреба батерии и 

акумулатори, отпадъчни масла и нефтопродукти, текстил се управляват въз основа на 

договорни отношения и сътрудничество с организации за оползотворяване на масово 

разпространени отпадъци, които осигуряват необходимата инфраструктура за 

разделно събиране, транспортиране, рециклиране и оползотворяване или в краен случай 

обезвреждане на посочените отпадъци. Площадките, на които са ситуирани 

инсталациите за третиране на отпадъците на СО, отговарят на нормативните 

изисквания, като операторите имат съответните комплексни разрешителни за 

извършване на този вид специфична дейност. Цялостната дейност на СО при изграждане 

на системата за управление на отпадъците, в това число и на разделно събираните 

такива, е съобразена с изискванията на Директива 2008/98/ЕО за отпадъците, изменена 

с Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета, както и новия пакет 

„Кръгова икономика“ вземайки предвид общите принципи за опазване на околната среда 

като предпазни мерки и устойчивост, техническа осъществимост и икономическа 

целесъобразност, ефективно използване на ресурсите, както и въздействието върху 

човешкото здраве, икономиката и обществото. Друг важен аспект в тази насока е и 

разбирането на СО за важността и необходимостта на прилагането на все повече 

възможности насочени към разумното използване на природните богатства и ресурсите 

в контекста на устойчивото развитие за трансформирането на линейната икономика на 

територията на общината в кръгова, и въвеждане на ниско въглеродни, 

ресурсоефективни и безотпадни технологии. Тези нови аспекти на дейностите и 

мерките при управление на различни потоци отпадъци намират своето отражение както 

в стратегическите документи разработвани и изпълнявани от страна на СО – 

настоящата Програма за управление на отпадъците за период 2015-2020 г. с удължено 

действия и за 2021 г, както и в новата, в процес на изготвяне Програма за управление 

на отпадъците за период 2021-2028 г. Първите стъпки предприети в тази насока от 

страна на СО са стартираните процедура по проектиране и изграждане на Център за 

биомаса с инсталация за производство на дървесни „пелети” за нуждите на общински 

обекти, за функционирането на която като входяща суровина са предвидени 

недопустимите за влагане в инсталацията за компостиране на зелени отпадъци, а 

именно стволове на дървета с диаметър над 22 см., както и процедура за предпроектно 

проучаване за изграждане на Завод за преработка на едрогабаритни и строителни 

отпадъци на депо „Враждебна“, като така бъде потърсена възможност за тяхната пълна 

повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване чрез прилагане на базовите 

принципи за ресурна ефективност, ключови за прехода към кръгова икономика. 

 

Въвеждайки системите за разделно събиране на предходно описаните 13 потока 

разделно събирани отпадъчни продукти в тясно сътрудничество с частни фирми 
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и организации за оползотворяване на отделните видове масово разпространени 

отпадъци, СО работи в насока за недопускане смесването им с потока на общия 

смесен битов отпадък и предотвратяване на последващото обезвреждане чрез 

депониране на същите, затвърждава усилията си за реализация на пакета от 

действия в насока кръгова икономика и подобрена ресурсна политика, като дава 

основа за т.нар. индустриална симбиоза между бизнес, общество и местна власт. 

Индустриалната симбиоза насърчава засилената устойчивост и ресурсната 

ефективност чрез стимулиране на иновации при повторната употреба на отпадъчните 

материали, било то с произход от домакинствата, но и такива с произход от 

промишлеността (производствени отпадъци). По този начин се способства 

използването на отпадъците или страничните продукти от една индустрия, които се 

явяват входящи суровини/ материали за друга индустрия, като по този начин се затваря 

материалната верига на промишлените системи, минимизират се количествата крайни 

отпадъци от производствата и се намалява значително потреблението на първични 

суровини. Крайната цел на всичко това е получаването/производството на нови 

материали или крайно продукти с необходимото качество, в случая на СО пелети 

от дървесен материал, компост, РДФ- гориво, рециклирани фракции бетон, 

желязо и стъкло, както и гранулат от автомобилни гуми, които да получат своята 

реализация при изпълнение на всички конкурентни условия на пазара. Така с общи усилия е 

възможно преодоляването на съществуващите технически бариери чрез 

инициативността на СО и частните партньори, които инвестират в иновации, 

изследвания и развитие, за да бъдат създадени нови процеси и продукти, които могат да 

бъдат реализирани и продадени във веригата от доставки на пазара. В помощ на този нов 

подход при управлението на отпадъците са и икономическите инструменти за подкрепа 

на моделите на кръгова икономика в България, а именно Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) и Оперативна програма „Околна среда 2004-

2020 г.“.              

 

ОПИК е основният програмен документ на национално ниво, очертаващ помощта за 

българския бизнес от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 

2014-2020 г. и е насочена към адресиране на нуждите, преодоляване на 

предизвикателствата и оползотворяване на възможностите за развитие пред 

българската икономика. Мерките, заложени в програмата целят комплексно да 

допринесат за създаването на устойчиви, дългосрочни конкурентни предимства на 

българските предприятия и ускоряване на прехода към икономика базирана на знанието. 

Подкрепата е съсредоточена върху развитие на иновациите, предприемачеството, 

капацитета за растеж на малките и средни предприятия, енергийната и ресурсната 

ефективност чрез процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за 

пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“.  

 

Основен елемент в стратегията на СО за плавен преход от линейна към кръгова 

икономика и прилагането на принципите на същата при управлението на отпадъците на 

общинско ниво е изграждането и функционирането на първата в България 

„Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци“, 
която има следните основни компоненти: 

• Съоръжения за оползотворяване на биоразградими отпадъци с общо 

наименование Инсталация за биологично третиране – Хан Богров. Тези съоръжения 

са с достатъчен капацитет и включват: инсталацията за аеробно третиране на 

зелени отпадъци с капацитет 24 000 т/год. и инсталация за анаеробно третиране 

на разделно събрани биоотпадъци (хранителни и кухненски отпадъци) с капацитет 

20 000 т/год. Като краен продукт от работата на двете инсталации се 

произвежда висококачествен компост, сертифициран за ползване за домашни 

нужди и в земеделието, както и електрическа и топлинна енергия – получени след 

оползотворяване на метана, генериран в процеса на анаеробното разграждане на 

биоотпадъци. Произведената електроенергия се подава към 

електроразпределителната мрежа, а получената топлинна енергия се използва за 

технологични нужди, както и от различни консуматори на територията на 

площадка Хан Богров. На част от домакинствата в СО са предоставени и над 8000 

комплекта домашни компостери, в т.ч. бъркалка и активатор, всеки с капацитет 

около 1100 кг/компостен цикъл.  

• Завод за механично-биологично третиране на смесени битови отпадъци и 

производство на  гориво от отпадъци, т.нар. RDF, разположен на площадка 

Садината, село Яна. Предвижда се енергийното оползотворяване на произведеното 

в тази инсталация RDF гориво да се извършва в Инсталация за комбинирано 

производство на енергия (топлинна и електрическа), която предстои да бъде 

изградена и оперирана на площадка на „Топлофикация София“ ЕАД. Предвижданията 

са, че инсталацията ще бъде с капацитет за оползотворяване на 180 000 т/год. и 

ще може да предоставя за ползване топлинна енергия за 40 000 домакинства и ел. 

енергия за 30 000 домакинства. 

• Инсталацията за биологично третиране на биоотпадъци – Хан Богров и Завод за 

механично-биологично третиране на смесен битов отпадък – площадка “Садината” 

се оперират от Общинско предприятие “Столично предприятие за третиране на 

отпадъците” (ОП СПТО). 

• Инсталация за третиране на едрогабаритни битови отпадъци с капацитет 

от 80 000 т/г., предназначена да обработва отпадъци както от домакинствата, 
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така и от сферата на бизнеса. Същата е разположена на площадка Враждебна и се 

оперира от общинското търговско дружество “Софинвест”.  

• Инсталация за третиране на строителни отпадъци от ремонтна дейност на 

домакинствата и от строителни дейности, по които СО е възложител. 

Инсталацията се оперира също от общинското дружество “Софинвест”, като 

същата има капацитет от 160 000 т/год. и възможност да обслужва и фирмите от 

строителния бранш, извършващи строителни дейности на територията на СО.  

• Инсталациите за оползотворяване на метан с производство на енергия от 

депото за битови отпадъци „Суходол“ и от утайките от ГПСОВ „Кубратово“ са 

първите в страната в изпълнение на общинската и националните политики за 

намаляване на емисиите на парникови газове. ГПСОВ „Кубратово“ разполага с 

необходимите съоръжения и капацитет за третиране и оползотворяване на 

утайките, както и със собствени лаборатории за изпитване на качеството на 

произведените продукти от утайките. Въпросът с утайките е разгледан в повече 

детайл в част I.5.2.-Канализационната мрежа и пречистването на отпадъчните 

води. 

• Мобилен пункт за разделно събиране на опасни отпадъци от бита. Същият е 

собственост на частна фирма, партньор по договор със Столична община. 

• Депо за неопасни отпадъци на площадка „Садината“ (регионално депо за СО), 

заедно с Пречиствателна станция за отпадъчни води – Садината, в която се 

пречистват събираните инфилтратни води от тялото на регионалното депо, 

заедно с отпадъчните производствени води от дейността на Инсталация за 

биологично третиране на отпадъци – Хан Богров. 

                                                           
28 https://www.nsi.bg/bg/content/15865/%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-
%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8 

 
Отпадъци, общо (Източник НСИ)28 

Според официалните данни СО е предприела всички необходими действия за закриване и 

рекултивация на общинските депа за смесени битови отпадъци с преустановена 

експлоатация – Суходол и Долни Богров. Общината е осигурила в дългосрочна 

перспектива дейностите по следексплоатационни грижи и мониторинг на общинските 

депа след тяхното закриване за период от 30 години, съгласно действащите законови 

изисквания. Към 2020 г. на територията на СО има две депа за битови и едно депо за 

строителни отпадъци с преустановена експлоатация.  

 

Към настоящия момент изградената и действаща Интегрирана система за третиране 

на битовите отпадъци, генерирани на територията на СО, притежава все още свободен 

капацитет, което е добра база за постигане на целевата дългосрочна експлоатация на 

системата за предвидения период до 2040 г. Необходимо е обновяването на част от 

инсталациите, както и решаването на въпроса с оползотворяването на RDF, 

произвеждан в Завода за механично-биологично третиране на смесени битови отпадъци 

- Садината. 

 

Количеството генерирани битови отпадъци в Столична община задава мащаба на 

дейностите и инвестициите, които извършва общината. Измерването на битовите 

отпадъци се осъществява чрез информационна система за управление на отпадъците, 

която регистрира в реално време постъпващите количества отпадъци във всеки от 

елементите на интегрираната система. За периода 2015-2017 г. се наблюдава 
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постъпателно увеличаване на количеството общообразувани смесени битови 

отпадъци, но през 2018 г. се отчита значителен спад. Столична община е 

постигнала 64%29 степен на оползотворяване, в т.ч. рециклиране за 2018 г., с което 

изпълнява законовите изисквания относно подготовка за повторна употреба и 

рециклиране на отпадъци, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от 

домакинствата. По отношение на докладваните от СО данни за 2019 г. , които към 

настоящия момент все още очакват верификация от контролните институции 

ИАОС/НСИ, също се наблюдава положителна тенденция - събрани и обработени са 526 561 

т.30 , от които 460 133 тона са разделно събрани и оползотворени отпадъци (равняващи 

се на 87,5 %), предадени за депониране само 12,5% от събраните и обработени 

количества смесени битови отпадъци. Като краен резултат за 2019 г. Столична община 

е реализирала производство на 9 259 тона висококачествен компост и 2 534 483 KWh 

електроенергия, с общи приходи от Завода за механично-биологично третиране-

Садината и Инсталацията за биологично третиране- Хан Богров в размер на 2 109 765 

лева.  

 

                                                           
29 По информация на ИАОС, публикувана на адрес: http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/Obshtini_2018.pdf 
30 По данни на СО и ОП СПТО, публикувани на адрес: www.sofiawastemanagment.eu  
 

 
Разделно събрани отпадъци (Източник ИАОС)31 

 

В съответствие с изискванията на ЗУО в областта на отпадъците СО осъществява 

своята дейност въз основа на общинска Програма за управление на отпадъците. 

Структурата, целите и периода на действие на всяка програма съответстват на тези, 

приети от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в Националния план за 

управление на отпадъците и Националната програма за предотвратяване на 

образуването на отпадъци. Към момента на разработване на настоящата Програма за 

София, Националният план за управление на отпадъците за периода 2021 – 2028 г. все още 

не е одобрен от МОСВ, което от своя страна забавя разработването и на програмата за 

управление на битовите отпадъци на СО за периода 2021-2028 г.  

 

31 По информация на ИАОС, публикувана на адрес: http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-razd-sub   
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С оглед развитието на общоевропейската екологична политика, новата Програма за 

управление на отпадъците на СО ще трябва да планира необходимите мерки за 

ограничаване на депонирането на битовите отпадъци и създаване на условия за 

реализиране на кръгова икономика на общинско ниво. Планираните мерки ще трябва да 

бъдат насочени към насърчаване на принципите на  кръговата икономика, доброто 

управление на отпадъците, повторното им използване, оползотворяването и 

рециклирането им с цел спестяване на ресурси, като същевременно се цели да се намали 

количеството на генерираните отпадъци. Приоритет ще има интегрирането на нови, 

устойчиви от екологична и икономическа гледна точка модели, където от смесените 

битови отпадъци да се отделя всичко, което може да се оползотвори и рециклира, за да 

се превърне в енергия, в суровина за индустрията, в компост за растенията, а в 

новоизграденото регионално депо да се депонират само остатъчни минимални 

количества отпадък.  

 

Въпреки положените усилия, СО е изправена и пред следните предизвикателства: 

• Необходимо значително увеличаване на количествата разделно събирани 

масово разпространени отпадъци от опаковки (пластмаса, хартия, стъкло, 

метал) от 13-14% към настоящия момент до почти 40%.  

• Необходимо е пътят на ресурсите да следва предписания законов ред, а ако 

той не работи добре, да бъде променен. В момента съществува практиката 

разделно изхвърлени отпадъци в цветните контейнери да бъдат изваждани от 

частни лица от тях и предавани в пунктовете за вторични суровини. Законово 

погледнато това представлява кражба, но същевременно е и метод за препитание 

на много бедни хора. Решаването на този проблем има както законови, така и 

социални аспекти. 

• Подобряване на съществуващата система за събиране на смесени битови 

отпадъци. Настоящата разчита на твърде много ръчен труд, а това прави 

контрола върху сметосъбирането по-труден и недостатъчно ефективен.  

• Изготвяне на нов подход за формиране на такса битови отпадъци, който да 

отразява в максимална степен спецификата на дейностите по управление на 

отпадъците в съответния район на територията на СО. При разработването на 

нов подход за формиране на таксата трябва да се приложи принципът 

„замърсителят плаща“ при балансирана тежест на таксата за жителите на 

общината. 

 

I.9.1.1 SWOT анализ 

Силни страни   

• В Столична община (СО) функционира първата в България ,Интегрирана система от 

съоръжения за третиране на битовите отпадъци“.   

• Съоръженията за оползотворяване на биоразградими битови отпадъци са с 

достатъчен капацитет и включват инсталация за зелени отпадъци, инсталация 

за разделно събрани биоотпадъци (хранителни и кухненски отпадъци).   

• На част от домакинствата в СО са предоставени домашни компостери.     
• Осигурено е и сепариране на смесени битови отпадъци и обезвреждане на 

битовите отпадъци, които не могат да бъдат рециклирани или оползотворени.    
• Функционира инсталация за третиране на едрогабаритни битови отпадъци, която 

третира отпадъци, както от домакинствата, така и от сферата на бизнеса.    
• Създадени са условия за реализиране на проект за оползотворяване на 

произведеното RDF гориво в „Топлофикация София“ ЕАД.    
• Функционира мобилен пункт за разделно събиране на опасни битови отпадъци.    
• Функционира инсталация за третиране на строителни отпадъци от ремонтна 

дейност на домакинствата и фирмите от строителния бранш.    
• Изградени са инсталации за оползотворяване на метан с производство на 

енергия от депото за битови отпадъци „Суходол“ и от утайките от Градска 

пречиствателна станция за отпадни води (ГПСОВ) „Кубратово“.   

• ПСОВ „Кубратово“ разполага с необходимите съоръжения и капацитет 

за третиране и оползотворяване на утайките, както и със собствени лаборатории 

за изпитване на качеството на произведените продукти от утайките.    
• СО е въвела системи за разделно събиране, транспортиране и последващо 

рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки, излезли от употреба 

моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване, излезли от употреба гуми, негодни за употреба батерии и акумулатори, 

отпадъчни масла и нефтопродукти.     

• СО е предприела всички необходими действия за закриване и рекултивация на 

общинските депа за отпадъци с преустановена експлоатация.  

• СО е постигнала 64% рециклиране на отпадъци за 2018 г., с което СО изпълнява 

целта по чл. 31, ал. 1. т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) относно 

подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъци, включващи хартия и 

картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата.  

 

Слаби стани   

• Липса на целенасочени мерки и стимули, които да допринесат за предотвратяване 

образуването на отпадъци.   

• Липса на своевременни превантивни мерки за недопускане образуването на 

нерегламентирани сметища и своевременното им идентифициране и 
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отстраняване, с цел недопускане на замърсяване на компонентите на околната 

среда.   

• Само една част от образуваните утайки на територията на общината се 

оползотворява в земеделието.   

• Налице е недостатъчна информираност и стимули за населението и бизнеса, които 

да осигурят активното му включване в системата на общината за разделно 

събиране на битовите отпадъци.  

• Липса на подготовка за дейности за насърчаване на принципите за  кръгова 

икономика и разбирането и оползотворяването на отпадъците като ресурси.  

• Недостатъчна гъстота на разположените контейнери за разделно събиране на 

отпадъци във всички градоустройствени единици на СО.  

• Липса на достъпна, актуална, изчерпателна и разбираема информация за местата и 

начина на предаване на различните видове отпадъци и тяхната по-нататъшна 

преработка, за количествата рециклирани, компостирани, изгорени и депонирани 

отпадъци, за разходите за управление на отпадъците и за размера и начина на 

изчисляване на такса „битови отпадъци“.  

 

Възможности   

• Разширяване използването на подземни контейнери за централните градски части 

и др. места, където това е необходимо.   

• Изграждане на системи за превенция на нерегламентираните сметища и за 

контрол на рискови участъци на реки, в които се изхвърлят преднамерено 

отпадъци.  

 

Заплахи   

• Оспорване на решение по ОВОС на проекта за изгаряне на RDF отпадък и широка 

негативна нагласа на обществеността към проекта.  

• Липса на подготовка за преминаване към кръгова икономика.   

• Тенденция за увеличаване на количествата на образуваните утайки от ПСОВ. 

 

 

  


