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I. Въведение
Програмата за управление на отпадъците на Община Бургас 2016-2020 г. (ПУО) е продължение
на последователната и целенасочена политика на общината за периодично анализиране,
прогнозиране и планиране на развитието на системата за управление на отпадъците в Бургас.
Основнaта цел на ПУО е да осигури работещ инструмент за планиране и обосновка на найранен етап на необходимите ресурси, мерки и действия, с които общината да предоставя
необходимите качествени услуги по управление на отпадъците за населението и бизнеса и
да подобри управлението на отпадъците в съответствие с общоевропейската йерархия на
управлението на отпадъците.
От гледна точка на йерархията на управление на отпадъците от особена важност е да се знаят
ключовите характеристики на йерархията на управлението на отпадъците.
Йерархия на управление на отпадъците

най-предпочитан
вариант

предотвратяване
минимизиране
повторна употреба
рециклиране

най-предпочитан
вариант

оползотворяване
обезвреждане

Фигура 1. Йерархия на управлението на отпадъците
В законодателството и в политиката за предотвратяване и управление на отпадъците се
прилага като приоритетен ред следната йерархия на отпадъците:
а)
б)
в)
г)
д)

предотвратяване,
подготовка за повторна употреба,
рециклиране,
друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия,
обезвреждане.

При прилагането на тази йерархия на отпадъците, европейските страни трябва да
предприемат мерки за насърчаване на вариантите, които обезпечават най-благоприятните за
околната среда резултати като цяло. Това може да наложи специфични потоци от отпадъци
да се отклонят от йерархията, когато това се основава на съображения, свързани с жизнения
цикъл на отпадъците, във връзка с цялостното въздействие на образуването и управлението
на такива отпадъци. Ясните дефиниции са от решаващо значение за точното определяне на
нивата на йерархията за управление на отпадъците, като по този начин се избягват случаи на
неправилно приложение на йерархията.
Дефиниция на приложимите термини:
„Предотвратяване“
Определението на база законодателство е: „Мерките, взети преди веществото, материалът
или продуктът да стане отпадък, с което се намалява:
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"" количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на продуктите или

удължаването на жизнения им цикъл;
"" вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и човешкото
здраве; или
"" съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите”.
Предотвратяването е хоризонтална мярка, която обхваща всички фази на потока от материали
– добив, производство, разпространение и потребление.
“Повторна употреба “
Законодателството дава следното определение: „Всяка дейност, чрез която продуктите или
компонентите, които все още не са се превърнали в отпадъци, се използват отново за целта, за
която са били предназначени”. Повторната употреба е един от начините за предотвратяване
на отпадъците; тя не е дейност по управление на отпадъка.
„Оползотворяване ”
Определението на термина „оползотворяване” е една от ключовите концепции на Закона
за управление на отпадъците. „Оползотворяване”, от една страна, и противоположният
термин „обезвреждане” заедно съставляват „третиране на отпадъците”. Всяко третиране
на отпадъците може да е или дейност по оползотворяване, или дейност по обезвреждане.
Нито една дейност не може да се определи едновременно като дейност по оползотворяване
и обезвреждане. Накратко казано, операциите по обезвреждане са предимно операции по
управление на отпадъците, които целят освобождаване от отпадъците чрез депониране, докато
основният резултат на операция по оползотворяване е „отпадъкът да се използва за полезна
цел чрез замяна на други материали, които иначе биха били използвани за изпълнението на
конкретна функция, или подготовката на отпадъка да изпълнява тази функция в производствено
предприятие или в икономиката като цяло“. Оползотворяването е разделено на три подкатегории: подготовка за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване.
“Подготовка за повторна употреба”
Подготовката за повторна употреба е: „проверка, почистване или ремонт, операции по
оползотворяване, чрез които продуктите или компонентите на продукти, които са станали
отпадък, се подготвят, така че да могат да бъдат повторно използвани без всякаква друга
предварителна обработка“. Основната разлика между „повторна употреба“ и „подготовка
за повторна употреба“ е, че в първия случай материалът или предметът не е станал отпадък,
докато в случаите на „подготовка за повторна употреба“ въпросният материал е станал
отпадък по смисъла на определението за отпадъци и след това чрез поправка се превръща
отново в продукт, който се използва по предназначение. Примери за подготовка за повторна
употреба включват ремонт на велосипеди, мебели или електрическо или електронно
оборудване, от които притежателите им са се освободили като отпадък и впоследствие са
ремонтирани и повторно използвани. Типичен пример са например пералните машини и друго
подобно оборудване втора употреба.
„Рециклиране”
Определението за „рециклиране” в законодателството по управление на отпадъците е: “Всяка
дейност по оползотворяване, посредством която отпадъчните материали се преработват в
продукти, материали или вещества, за първоначалната им цел или за други цели. То включва
преработването на органични материали, но не включва оползотворяване за получаване
на енергия и преработване в материали, които ще се използват като горива или за насипни
дейности.”
Главната цел на Рамковата директива за отпадъците е ЕС да стане повече от “рециклиращо
общество”, което се стреми да избягва образуването на отпадъци и да използва отпадъците
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като ресурс.
Конкретните дейности по управление на отпадъка, които се класифицират като рециклиране,
включват (но не само):
"" Рециклиране на материали - например на пластмасови продукти или компоненти в

пластмасови материали, стопяване на отпадъчно стъкло за стъклени продукти, употреба
на хартиени отпадъци в заводи за хартия и др.
"" Производство на компост, отговарящ на критериите за качество на продуктите.
Рециклирането включва физическо, химическо или биологично третиране, което води
до материал, който вече не е отпадък. Член 3 (17) на РДО не изисква никакво специално
характеризиране на дейността по обработка или преработка, докато същата генерира
материал, който се използва като оригиналния или за други цели и така затваря икономическия
кръг на материала. Съгласно РДО изключение от това правило има при преработване в
материали, които ще се използват като горива или за насипни дейности, като те се изключват
от рециклирането и представляват „друго оползотворяване“ по смисъла на РДО”.
„Друго оползотворяване“
Другите форми на оползотворяване не са включени в частта с определенията, но са очертани в
чл. 4 (1) от РДО, където след рециклиране се нареждат други форми на оползотворяване. „Друго
оползотворяване” е всяка дейност, която отговаря на определението за „оползотворяване”
съгласно РДО, но която не отговаря на специфичните изисквания за подготовка за повторна
употреба или за рециклиране.
„Обезвреждане “
Съгласно Член 3 (19) от РДО, респ. в § 1, точка 11 от ДР на ЗУО, определението за „обезвреждане”
е: “Всяка дейност, която не е оползотворяване, дори когато дейността има като вторична
последица възстановяването на вещества или енергия”.От това определение следва, че всяка
дейност по третиране на отпадъци, която не отговаря на критериите на определението за
оползотворяване по подразбиране се счита за обезвреждане. Определението „дори когато
дейността има като вторична последица възстановяването на вещества или енергия”отразява
обратно идеята, че всяка дейност по оползотворяване трябва да отговаря на критерия, че
„основен резултат” е „използването на отпадъка за полезна цел” чрез замяна на други
материали, които иначе биха били използвани за изпълнението на тази цел.
Основни принципи при управление на отпадъците
Програмата за управление на отпадъците на Община Бургас се основава на следните основни
принципи:
"" “Предотвратяване” - образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и избегнато,

където това е възможно.
"" “Разширена отговорност на производителя” и “замърсителят плаща” - лицата, които
образуват или допринасят за образуването на отпадъци или замърсяват околната
среда или сегашните притежатели на отпадъците трябва да покрият пълните разходи за
третиране на отпадъците и да ги управляват по начин, който гарантира висока степен на
защита на околната среда и човешкото здраве.
"" “Превенция” - потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат предвиждани и
избягвани на възможно най-ранен етап.
"" “Близост” и “самодостатъчност” - отпадъците трябва да бъдат обезвреждани
възможно най-близко до мястото на тяхното образуване.
"" „Участие на обществеността“ - съответните заинтересовани страни и органи, както
и широката общественост имат възможност да участват в обсъждането на плановете
за управление на отпадъците и на програмите за предотвратяване на отпадъците, да
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правят предложения и да имат достъп до тях след разработването им.
Основание и подход за изработване на Програмата
През 2012 г. с новия Закон за управление на отпадъците (ЗУО) бяха въведени изискванията
на Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕС в българското законодателство и
регламентирани мерките и контрола за защита на околната среда и човешкото здраве чрез
предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от образуването и управлението
на отпадъците, както и чрез намаляване на цялостното въздействие от използването на
ресурси и чрез повишаване ефективността на това използване.
Съгласно чл. 52 от ЗУО, общините следва да разработват и изпълняват програми за управление
на отпадъците за територията на съответната община за период, който съвпада с периода
на действие на Националния план за управление на отпадъците и Националната програма за
предотвратяване на образуването на отпадъци като негова съществена част. В допълнение
ЗУО изисква общинските програми да включват и необходимите мерки за изпълнение на
задълженията им, произтичащи от същия закон. Това е основанието въз основа на което е
разработена Програмата за управление на отпадъците на Община Бургас като са спазени
нормативните изисквания.
При разработването на програмата са взети предвид освен посочените законови изисквания
и редица европейски и национални програмни и методически документи и изследвания, в т.ч:
"" Национален план за управление на отпадъците 2014–2020 г. и Национална програма за

предотвратяване на образуването на отпадъци, като част от него;
"" Указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците, МОСВ,
март 2015 г.;
"" Изготвяне на план за управление на отпадъците, методологична обяснителна
"" бележка, 2012 г., ЕК, Генерална дирекция „Околна среда”;
"" Ръководство за разработване на програми за предотвратяване на образуването на
отпадъци, ЕК, Генерална дирекция „Околна среда”;
"" Насоки за изготвяне на програми за предотвратяване на образуването на хранителни
отпадъци, ЕК, Генерална дирекция „Околна среда”;
"" Национален стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите отпадъци,
предназначени за депониране 2010–2020 г.;
"" Национален стратегически план за управление на строителните отпадъци и отпадъци от
разрушаване на сгради за периода 2011-2020 г.;
"" Методология за стратегическо планиране в Р.България, април 2010 г., Съвет за
административна реформа.
Стратегическата част на Програмата за управление на отпадъците на община Бургас е
разработена на база изготвените анализи на съществуващото състояние по управление на
отпадъците на територията на общината и основните изводи и препоръките в анализите
за подобряване на системите за управление на отпадъците. Анализите са представени в
Приложение № 1 към Програмата.
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1. Обща характеристика на община Бургас
1.1. Местоположение
Община Бургас, с площ от 559 кв. км., се намира в Югоизточна България, на брега на Черно море,
като обгражда най-обширния залив по българското Черноморско крайбрежие - Бургаския
залив. На север граничи с община Поморие, на юг с община Созопол, а на запад с общините
Айтос и Камено. Причерноморската част на общината е заета от Атанасовско, Мандренско
и Бургаско (Вая) езеро, които заедно с Поморийско езеро образуват най-големия комплекс
от крайморски езера в България. Езерата са изключително богати на биоразнообразие и се
намират на един от основните пътища за миграция на европейските прелетни птици – Виа
Понтика.
По своето географско разположение общината заема значимо място в транспортнокомуникационната система на страната. През територията ѝ преминават важни транспортни
коридори в посоките изток и запад, както и връзки към северната и южната част на
България. Гр. Бургас е последна точка на единственото
автомагистрално трасе изцяло изградено в България –
автомагистрала Тракия (А1) – осигуряващо бърза връзка
със Столицата.
1.2. Демографски характеристики и тенденции
Общият брой на населението в община Бургас по
данни на НСИ за 2015 г. възлиза на 209 613 души, което
представлява 50.6% от населението на област Бургас
и 3% от общото население на страната. Общината е на
четвърто място по брой население в България според
преброяването от 2011 г. Макар и с бавни темпове,
общината бележи ръст в броя на населението.
Таблица 1. Динамика на населението на Община Бургас
Показатели
Население - общо

2010

2011

2012

2013

2014

2015

206,700

212,032

211,535

211,764

211,033

209,613

мъже

99,131

102,895

102,472

102,355

101,383

100 323

жени

107,569

109,137

109,063

109,409

109,650

109 290

Под трудоспособна възраст

32,082

31,487

31,789

32,333

32,975

-

В трудоспособна възраст

136,257

137,468

136,981

136,538

134,174

Над трудоспособна възраст

38,361

43,077

42,765

42,893

43,884

Източник: НСИ
Община Бургас се състои от 12 населени места, два града – Бургас и Българово и 10 села.
Общински център е град Бургас. 97.6% или 204 6181 от жителите на общината живеят в градовете
и 2.4% или 4 995 - в селата.
На един жител на община Бургас се пада 2.49 км² територия, при средно за страната 13 км²
на човек. С население от 212 902 души (преброено от НСИ през 2011 г.), средната гъстота на
населението за територията на община Бургас е 435 човека/км², което е с повече от 6 пъти
повече от средната гъстота на населението в страната.
Населението от 212 902 души през 2011 г. в община Бургас образува 87 667 домакинства.
Структурата на домакинствата в община Бургас показва дял от 57% едночленни и двучленни
домакинства (28% едночленни, 29% двучленни), 39% три- и четиричленни домакинства (24%
тричленни, 15% четиричленни) и 4% домакинства с пет и повече членове. За сравнение,
домакинствата с 1-2 члена в страната са 59% (31% едночленни, 28% двучленни), 3-4 члена - 34%
(20% тричленни и 13% четиричленни), с 5 и повече членове - 7%.
1

По данни на НСИ към 31.12.2015 г.
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1.3. Демографска прогноза за Област Бургас за периода 2015- 2039 г.
Според прогнозата на Министерство на труда и социалната политика през 2025 г. е очаквано
населението да спадне до 6 125 000 на основание на данни от ОРН (Оценка на разпределение
на населението). Това представлява спад от 16% спрямо официалните данни на НСИ.
За страните, които претърпяват бързи драстични промени, историческите данни могат да се
използват ограничено като база за оценка на бъдещи тенденции. Прогнозите и на национално,
и на регионално ниво не могат да отчетат различната динамика в подобна среда, особено,
когато се касае за регион, който се отличава по своята динамика от очертаните национални
тенденции.
Публикуваната от НСИ дългосрочна прогноза за демографското развитие на страната до 2060
г. очертава три възможни сценария:
"" целеви вариант, считан за най-вероятен, който предвижда ускоряващ се отрицателен

годишен прираст, започващ от - 0,51% в началото и достигащ - 0,76% в края на периода;
"" относително ускоряване - сравнително постоянен средногодишен отрицателен прираст
около - 0,43%;
"" относително забавяне - предвижда ускоряващ се отрицателен годишен прираст,
започващ от - 0,55% в началото и достигащ - 0,92% в края на периода.
Тъй като демографското развитие е просто един от няколкото важни фактора при прогнозиране
на образуването на отпадъци, то приближенията в оценката не биха довели до сериозна
грешка.
На база на тенденциите, очертани в предходната подточка и прогнозите на НСИ, най- вероятен
е следният сценарий за демографско развитие в региона:
Фигура 2: Прогноза за демографското развитие на страната до 2060 г.
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Таблица 2: Прогноза за населението по области и пол
Области I вариант (при хипотеза за конвергентност)1
Пол

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

2065

Бургас

415734

413993

411505

408614

405286

401364

396753

391479

385492 378905

Мъже

202170

200928

199501

198067

196570

194840

192728

190220

187357

184287

Жени

213564

213065

212004

210547

208716

206524

204025

201259

198135

194618

Области I вариант (относително ускоряване)²
Пол

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

2065

Бургас

417613

417807

417514

416974

415968

414158

411445

407871

403335

397711

Мъже

203212

203057

202869

202758

202599

202146

201248

199815

197794

195206

Жени

214401

214750

214645

214216

213369

212012

210197

208056 205541

202505

2040

2045

2050

Области III вариант (относително забавяне)³
Пол

2020

2025

2030

2035

2055

2060

2065

Бургас

414814

412095

408465 404338 399783 394654 388907

382529

375580 368324

Мъже

201663

199865

197796

195655

193447

190984

188174

185005

181608

178208

Жени

213151

212230

210669

208683 206336

203670

200733

197524

193972

190116

1 - I вариант (при хипотеза за конвергентност): Този вариант се определя като реалистичен и е съобразен с
нормативните изисквания на Европейския съюз за демографското и социално-икономическото развитие на
страните членки
2 - II вариант (относително ускоряване): При този вариант се предполага , че демографското развитие ще протича
при благоприятни социално-икономически процеси в страната.
3- III вариант (относително забавяне): При този вариант развитието на населението е прогнозирано при хипотези
за неблагоприятни социално-икономически процеси в страната.

1.4. Географски характеристики и природни дадености
Климат
Територията на Община Бургас, разположена на
прехода на коренно противоположни по своя
характер повърхнини – суша и вода притежава
своеобразен климат. Характеризира се с отделен
климатичен район в Черноморската климатична
подобласт в системата на Континенталносредиземноморската климатична област. Основните
сезонни различия на атмосферните циркулации на
този район са свързани със сезонните миграции
на полярния фронт. През зимата климатичният
полярен фронт, преминаващ над Средиземно море,
образува средиземноморски циклони, които се
движат на изток-североизток и преминават над
югоизточна България. През пролетта полярният
фронт избледнява и към месец май преминава гребена от Азорския антициклон в северно
направление, който определя климата в района до есента. Бургаската низина попада в
неговата югоизточна периферия. Затова, докато през зимата крайбрежната част на низината е
забележимо по-топла от вътрешната ѝ част, през пролетта се получава обратното. Затоплянето
в по-вътрешната ѝ част протича с по-бърз темп и утвърждаването на температурата на въздуха
над 10оС в нея става с няколко дни по-рано.
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Средната годишна температура е около 12,8оC, като средната януарска температура е между
2 и 3оC, a средната юлската температура в целия район е между 23 и 24оС. Големите летни
горещини се проявяват сравнително най-слабо в силно вдадените в морето части, където те
обикновено рядко надхвърлят 32-33оС, а най-силно във вътрешността на района – където те
са от порядъка на 35-36оС. Есента е значително по-топла от пролетта, като октомври (когато
морето започва да действа затоплящо) има средна температура около 15оС. В края на есента
низината се очертава като един от най-топлите райони в страната.
Валежите са достатъчни, макар и под средното за страната. Годишното количество е между
470 и 600 mm (при средно за страната 682 mm). Годишната сума на валежите за крайбрежната
част е между 470 и 520 mm, а за останалата част – между 520 и 580 mm. В целия район найголеми валежи падат през есента, а най-малко – през лятото.
Град Бургас е разположен на черноморския бряг, в Бургаския залив, върху плоска равнина,
известна като бургаска плоча. Средната му Височина е 17 м над морското равнище. Климатът
е умерено континентален с ясно изразено морско влияние. Лятото е обикновено приятно и
свежо, благодарение на постоянния бриз. Дневните летни температури са средно 26.4 С, а тези
на морската вода - 24,7 С. Броят на слънчевите дни през лятото варира между 24 и 27 месечно, със
средно 10-11 часа слънцегреене дневно. Зимата е мека, в повечето случаи без снеговалежи. През
зимния сезон средната температура на въздуха е 4,6 С, а тази на водата - 7,4 С. Благодарение на
морското влияние есените тук са дълги и доста по-топли от останалите части във вътрешността
на страната, докато пролетта е по-скоро студена и настъпва месец по-късно.
Релеф
Територията на община Бургас е предимно равнинна. Тя е разположен в най-източната точка
на Бургаската низина, със средна надморска височина 17 м. Височините Върли бряг (209 м) са
най-високата точка в общината.
Води
На изток общината граничи с Черно море, като опасва най-големия залив в Черно море
- Бургаският залив с ширина 10-12,5 км и дълбочина 10-12 м. В близост до морския бряг са
разположени езерата Бургаско (Вая), Атанасовско и Мандра, като част от последното е
превърнато в язовир, а други части от него са обявени за защитени територии. Бургаското
езеро (Вая) е открит лиман със слаба, но постоянна връзка с морето и е най-голямото
естествено езеро в България. Мандра е типичен лиман образуван от удавена речна долина, а
Атанасовско езеро е типична лагуна. Атанасовското езеро е свръхсолено и от него се добива
средно 40 000 т. морска сол, а ценни природни ресурси са лечебната кал и лугата.
През територията на общината протичат реките Айтоска, Русокастренска, Средецка, Изворска
и Чакърлийска. Режимът на валежите и на оттока е типично средиземноморски, като се
характеризира с продължително маловодие в периода юли-октомври и минимален месечен
отток през август 75-80% от целогодишния обем на оттока са съсредоточени в периода
декември-април.
На територията на общината има три находища на минерални води, изключителна държавна
собственост, предоставени безвъзмездно за експлоатация на община Бургас.
Водните ресурси на общината са както важен природен ресурс и предпоставка за развитие
на морски и лечебен туризъм в общината, около сероводородната кал, минералните води и
морските вълни, така и уязвими еко системи.
Почви
Основните почвени типове в община Бургас са смолниците, канелените горски почви и
алувиално-ливадните почви. Смолниците заемат около 90% от обработваемите земи и са
подходящи за отглеждане на почти всички земеделски култури, характерни за нашите
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географски ширини, като пшеница, ечемик, овес, царевица, слънчоглед, памук, фасул, фий и
др. Характерното за смолниците, е че по механичен състав те а глинести и изискват интензивна
почвена обработка.
Защитени територии
Географското местоположение и природните дадености на общината, преходния климат
и наличието на големи водни тела благоприятстват наличието на богато биологично
разнообразие. Местообитанията на територията на общината включват ливади, мочурища,
и езера, стари дъбови гори, средиземноморски и субсредиземноморски растителни
съобщества, пясъчни дюни и други уникални хабитати.
Над 43% от територията на общината, при 34% процент покритие за страната, е включена в
екологичната мрежа НАТУРА 2000 с предмет на опазване както по Директивата за птиците,
така и по Директивата за местообитанията. Природното богатство и разнообразието на
видове и хабитати е важен фактор за развитие на туризма, но и отговорност за опазването му
както от страна на администрацията, така и на населението и стопанските субекти.

Фигура 3: Карта на защитените зони и защитените територии в община Бургас
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1.5. Административно устройство
Община Бургас включва два града (Бургас и Българово) и 10 села. Административнотериториалното деление на Община Бургас включва 9 населени места, представляващи
кметства (гр.Българово, с. Равнец, с. Маринка, с. Драганово, с. Изворище, с. Твърдица и с.
Извор, с. Братово) и едно населено място с кметски наместник (с. Миролюбово).
Общинският център гр. Бургас е разделен на шест Центъра за административни услуги:
"" ЦАУ “Възраждане”, включваща к-с “Меден Рудник”, кв. Победа, кв. Акациите, кв. Горно

Езерово;
"" ЦАУ “Изгрев” - к-с “Изгрев”, к-с “Зорница”, кв. Сарафово;
"" ЦАУ “Приморие” - ЦГЧ, к-с “Възраждане”, кв. Крайморие, м.Рибарско селище, Парк
“Росенец”, Алатепе;
"" ЦАУ “Освобождение” - к-с “Славейков”, кв. Лозово, кв.Банево, кв.Ветрен;
"" ЦАУ “Зора” - к-с “Лазур”, к-с “Бр. Миладинови”;
"" ЦАУ “Долно Езерово” - кв.Долно Езерово.
1.6. Състояние на местната икономика
Към 2010 г. в област Бургас са регистрирани 28,441 предприятия от нефинансовия сектор, от
които около 56% (160832) са концентрирани в община Бургас.
Структурата на предприятията по размерни групи през 2010 г. в община Бургас е идентична
на тази в страната и другите най-големи общини в България с 99.0% на сектора на малките и
средните предприятия (МСП).
Структурата на предприятията по икономически дейности през 2010 г. показва доминиращ дял
в брой предприятия на сектор Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети - близо 38% от
всички предприятия в община Бургас (осигуряващ 26% от заетите работни места). Следващият
по големина сектор е Професионални дейности и научни изследвания с 10% (и 4% от заетите
работни места), следван от Строителство с дял от 9% от всички предприятия (15% от заетите)
и Операции с недвижими имоти с близо 9% дял (2% от заетите).
Бургас е важен промишлен, търговски, транспортен и туристически център. Някои от
производствата са единствени или определящи за страната, като тъмни и светли нефтопродукти,
химически влакна, пластмаси и други химически изделия; корабостроене, вентилационна и
пречиствателна техника, товарно вагоностроене, рибопреработвателна промишленост.
Бургаска община се отличава с високото си ниво на индустриализация. Промишлеността е
основният сектор, на който се пада 86.2% от производството, използва 81.9% от дълготрайните
активи и 50,6% от заетите хора в материалното производство, което се дължи на
нефтохимическото производство3.

Главните структуроопределящи отрасли са химическата и нефтопреработващата
промишленост, хранително-вкусовата, корабостроене, електротехническата и електронна
промишленост, както и машиностроене и металообработване.
Химическата и нефтопреработващата промишленост са абсолютно доминиращи. Те
дават 84.5% от реализираните приходи с тенденция към нарастване. Електротехническата
и електронна промишленост е третият основен отрасъл от икономическата структура.
Представен е главно от производството на кабели и приборостроене. Машиностроенето
и металообработването е четвъртият основен отрасъл от икономическата структура.
Представен е главно от кораборемонта и корабостроенето. Непрекъснато намалява своя
относителен дял в структурата на промишлената продукция.
2
3

По данни на община Бургас
Източник: Икономически каталог на община Бургас 2012, издание на община Бургас
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Аграрен сектор
Община Бургас, както и област Бургас е специализирана в областта на производството
на зърнени култури (пшеница и ечемик) слънчоглед, лозарството и овощарството.
Животновъдството се характеризира с широка специализация, развито е предимно
оглеждането на пилета, овце, пчеларство и др. Спецификата на селското стопанство за област
Бургас и за община Бургас определя развитието на хранително-вкусовата промишленост, поконкретно пивоварна, маслодобивна промишленост, мелничарска месната ( преработка на
продукти главно от пилешко месо).
Рибна промишленост
В община Бургас има специализирани обекти за отглеждане на аквакултури - 21 обекта за
шаран, 1 бр. за пъстървови видове, 4 за производство на миди. В общината има 3 складови
бази специализирани за съхранение на риба и 12 рибопреработвателни предприятия.
Община Бургас е изградила модерно рибарско пристанище с рибна борса в квартал Сарафово.
Туризъм
Туризмът, търговията и услугите имат традиционно важно място и значение за цялостния
икономически облик на общината. Развитието на различни видове туризъм и увеличаването на
легловия капацитет през последните години създава възможност да се привличат и задържат
туристи, а не града бъде само разпределител на туристите към курортите от областта.
На територията на града са обособени и се развиват като курортни зони – кв. Сарафово и кв.
Крайморие поради наличието на плажна ивица и кв. Ветрен, поради наличието на лековити
топли минерални извори. В тази връзка и легловата база в трите квартала, представлява 1/3
от общия брой леглова база на територията на общината. В кварталите Крайморие, Ветрен и
Сарафово местата за настаняване са предимно стаи и къщи за гости и семейни хотели. Поради
местоположението си до Бургаски минерални бани, квартал Ветрен се оформя като център с
потенциал за развитие на балнеоложки туризъм.
В Бургас паралелно с морския туризъм през последните години се развива бизнес и конгресен
туризъм, които поради индустриалната характеристика на града определено имат потенциал
за развитие.
Търговия на едро и дребно
В Община Бургас сферата на търговията и други услуги се развива с бързи темпове, поради
благоприятното местоположение, туристическия поток както от чужбина, така и от другите
части на България. Това рефлектира върху по-голям брой заведения за хранене, развита
търговска мрежа на хранителни и нехранителни продукти.
В Община Бургас броят на супермаркетите е 212, като над 90% от тях са съсредоточени в град
Бургас. Построени са и функционират 2 големи търговски центрове тип МОЛ, локализирани
в кв.Изгрев и кв.Славейков и 2 по-малки търговски центъра в ЦГЧ. Развита е мрежа от
хипермаркети и на територията на града са локализирани 18 бр различни видове – хранителни,
строителни, за техника, за обзавеждане като: Била, Лидл, Метро, Пикадили, Карфур,
Техномаркет, Технополис, Джъмбо, Пракитер, Мастърхаус, Баумакс, Зона, Мартинели, Арон
и др. Те са разпространени в кварталите: Изгрев, Лазур, Славейков, Бр. Миладинови, Меден
Рудник, Промишлените зони Юг и Север. В ЦГЧ и кв. Зорница са разположени супермаркети.
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ІІ. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИСТЕМА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА БУРГАС
В този раздел са представени основополагащи данни и тенденции, в резултат на проведения
анализ на съществуващото състояние по управление на отпадъците на територията на
община Бургас, както и произтичащите от тях изводи и препоръки, които са в основата на
формулирането на мерките за постигне на целите на Програмата за управление на отпадъците
на Община Бургас. Анализът на съществуващата система за управление на отпадъците в
Община Бургас е направен за периода 2011-2015г. и се състои от следните анализи, приложени
към настоящата програма:
"" Анализ на действащите нормативни и програмни документи на национално и общинско

ниво в контекста на правата и задълженията на общината по управление на отпадъците,
Приложение №1;
"" Анализ и прогнози за потока отпадъци, Приложение №2;
"" Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците, Приложение №3;
"" Анализ на институционалния капацитет в сферата на управление на отпадъците,
Приложение №4;
"" Анализ на организационните форми за управление на отпадъците, планиране,
финансиране и определяне на цени и такси за услугите, Приложение №5;
"" Анализ на информирането на обществеността по въпросите на управление на отпадъците,
Приложение №6;
1. Изводи от Анализа на действащите нормативни и програмни документи в контекста
на правата и задълженията на общините по управление на отпадъците
Тази част от анализа прави преглед на националната нормативна рамка в областта на
управление на отпадъците и идентифицира възможно най-пълния набор от ангажименти на
общината, произтичащи от националното законодателство. Направен е и преглед и анализ
на Общинската наредба за управление на отпадъците и съответствието й с минималните
изисквания на ЗУО за съдържание на общинските наредби. Анализирани са и други нормативни
актове на общината, пряко или косвено свързани с управлението на отпадъците.
Тук са представени изводите от този анализ.
"" Закoнoдатeлствoтo за управлeниe на oтпадъцитe, приeтo прeз пoслeднитe гoдини,

пoставя висoки и кoнкрeтни изисквания към мeстнитe власти oтнoснo пoдoбряванe на
йeрархията на управлeниe на пoтoцитe oтпадъци, за кoитo oтгoвoрнoст нoсят oбщинитe.
Нeсправянeтo с тeзи задължeния вoди дo сeриoзни финансoви пoслeдици за oбщинитe и
съoтвeтнo – за насeлeниeтo и бизнeса.
"" Община Бургас има oпит и традиции в разрабoтванeтo и прилаганeтo на мeстна
нoрмативна урeдба пo управлeниe на oтпадъцитe.
"" Приетата през м. март 2014г. Нарeдба за управлeниe на oтпадъцитe на тeритoрията
на oбщина Бургас изпълнява изискванията на ЗУO за обхват и съдържаниe; пoдрoбнo
рeгламeнтира правата и задължeнията на физичeскитe и юридичeскитe лица;
oтгoвoрнoститe на кмeта; изискванията към систeмитe за раздeлнo събиранe на
различни oтпадъчни пoтoци, кoнтрoлът за изпълнeниe на разпoрeдбитe.
"" Прeпoръчитeлнo e Нарeдбата за управление на отпадъците да сe дoпълни с:
yy Тeкстoвe, рeгламeнтиращи задължeнията на лицата, които извършват дeйнoсти пo
събиранe и прeдаванe за рeциклиранe и oпoлзoтвoряванe на битoви oтпадъци, да
прeдoставят данни в oбщината за събранитe и прeдадeни кoличeства oтпадъци пo
рeд, oбразeц и пeриoдичнoст, утвърдeни със запoвeд на кмeта на oбщината. Пoдoбни
разпoрeдби са oт ключoвo значeниe, тъй катo събраната инфoрмация ще даде
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възможност на oбщината да дoкажe прeд МOСВ изпълнeниe на цeлитe за рeциклиранe
и oпoлзoтвoряванe на битoвитe oтпадъци и съoтвeтнo – да бъде oсвoбoдена oт
заплащанe на oтчислeния за дeпoниранe пo чл.64 oт ЗУO.Текстове, които разписват
по-подробно контролната дейност, вкл. видове контрол - превантивен, текущ и
последващ, честота на провеждане на контролната дейност по потоци отпадъци и
изпълнители на дейности по управление на отпадъците..
"" Приетата през 2003г. Нарeдба за oпрeдeлянeтo и администриранeтo на мeстнитe такси
и цeни на услуги на тeритoрията на oбщина Бургас се актуализира ежегодно в частта
й касаеща такса битови отпадъци въз основа на приеманата годишна план-сметка за
услугите по управление на отпадъците.
"" Препоръчително е през периода на действие на настоящата Програма за управление на
отпадъците в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги:
yy Да се преразгледат критериите за определяне на такса битови отпадъци, в съотвествие
с очакваните изменения на Закона за местните данъци и такси.
yy Да се въведат стимули за намаляване на таксата при разделно събиране на различни
потоци отпадъци от домакинствата, което допринася за постигане на целите за
предотвратяване и намаляване на генерираните отпадъци за депониране.
yy При приемане на годишната план-сметка да се дава освен разходната част и приходната
част, за да се обвържат приходите от такси за съответните услуги със разходите за тях.
"" Oбщина Бургас има дoбър oпит и изпълнява нoрмативнитe си задължeния за
разрабoтванeтo на oбщински прoграмни дoкумeнти, в т.ч. oтнoснo управлeниe на
oтпадъцитe. Мoдeрнoтo управлeниe на oтпадъцитe e срeд прoграмнитe приoритeти на
oбщината, виднo нe самo oт тeматичнитe прoграми, oтнасящи сe дo oкoлната срeда, нo
и oт oбщитe планoви дoкумeнти, кoитo включват интeгриранo развитиe на oбщината за
пeриoда дo 2020 г.

2. Изводи от Анализа на потоците отпадъци
В анализа на потоците отпадъци са оценени общите количества и тенденциите относно битовите
и други потоци отпадъци в общината за анализирания период: в абсолютни количества, на
жител/година, сравнение със средното за страната; морфологичният състав на битовите
отпадъци в общината; количествата повторно използвани, рециклирани, оползотворени и
обезвредени битови отпадъци за разглеждания период. Направена е оценка на тенденциите
за анализирания период и спрямо средните за страната показатели, сходства и разлики, както
и прогноза за количествата отпадъци по видове.
Основни изводи и препоръки
"" Нормата на натрупване на отпадъци за община Бургас през 2015г. е 347.3 кг/жител, като
има намаление спрямо нормата на натрупване за 2014г., която е 350,6 кг/жител. Тя остава
с по-благоприятна стойност от средната за страната, която е 443,3кг/жител за 2014г. и с
близка до средната норма на натрупване за населените места с население над 150 хил.
жители, посочена в Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите
отпадъци, одобрена от МОСВ.
"" Анализът на морфологичния състав на отпадъците показва високо съдържание
на отпадъци от опаковки в контейнерите за общо сметосъбиране, което означава
недостатъчната ефективност на системата за разделно събиране на отпадъци от
опаковки.
"" Генерираните количества рециклируеми отпадъци от хартия, картон, пластмаси,
метал и стъкло през 2015г. възлизат на 29726т., като през 2020г. тяхното количество ще
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нарастне до 31493т., от които не по-малко от 15746т. следва да бъдат рециклирани за
постигане на целите поставени в ЗУО и съответната наредба. Това налага въвеждането
на по-привлекателни за населението системи за събиране на рециклируемите отпадъци.
"" Анализът на морфологичния състав на отпадъците показва високо съдържание
на растителни и хранителни отпадъци. Биоразградимите отпадъци са 52% от общо
образуваните битови отпадъци, а биоотпадъците – 38%.
"" Генерираните количества биоотпадъци (хранителни, градински, дървесни) през 2015г.
възлизат на 28532т., като през 2020г. тяхното количество ще нарастне до 30387т., от
които не по-малко от 14102т. следва да бъдат разделно събирани и оползотворени за
да бъдат постигнати целите за 2020г. по ЗУО. Това налага въвеждане на система за
разделното им събиране и оползотворяване.
"" Генерираните количества биоразградими отпадъци (биоотпадъци, хартия, картон)
през 2015г. възлизат на 32782т., като през 2020г. тяхното количество ще нарастне до
40511т., от които допустими за депониране ще бъдат най-много 24059т., за да бъдат
постигнати целите за отклоняване на биоразградимите отпадъци от депо по ЗУО. Това
налага изграждането на ефективни инсталации за оползотворяването им – аеробно и/
или анаеробно.
"" От икономическа гледна точка в селата усилията следва да бъдат насочени към
предотвратяването на отпадъците отколкото в събиране, транспортиране и
централизирано третиране на генерираните там отпадъци.
"" Информацията за количеството събрани отпадъци в пунктовете за вторични суровини
следва да постъпва регулярно в община Бургас, при това с конкретна информация
каква част от предадените отпадъци са с битов произход и каква част представляват
производствени неопасни отпадъци.
"" Специфичен проблем, който ще се разраства с изграждането на пречиствателни
съоръжения на територията на общината, с оглед постигане на изискванията на
Директивата за градските пречиствателни станции, е увеличаването на количествата на
утайките от ПСОВ. Следва да се има предвид, че депонирането на утайки трябва да бъде
използвано само в краен случай. Още повече, че те са един от основните източници на
парникови газове с негативно влияние върху изменението на климата.
"" При управлението на специфичните потоци отпадъци община Бургас трябва да търси
засиленото участие на стопанските субекти, както в качеството им на инвеститори в
част от дейностите, така и за участието им в прилагането на политиките, чрез различни
форми на стимулиране на екологично поведение и/или публично частни партньорства.

3. Изводи от Анализа на инфраструктурата и техническата обезпеченост за управление
на отпадъците
Анализът на наличната инфраструктура в община Бургас разглежда обслужването на
различните потоци отпадъци, чието управление е от компетенциите на общината. Той включва
оценка на състоянието, проблемите и предприетите мерки по отношение на:
"" Инфраструктура и техническа обезпеченост за битовите отпадъци;
"" Инфраструктура и техническа обезпеченост за отпадъци от строителство и разрушаване;
"" Инсталации и съоръжения за третиране на утайките от ГПСОВ;
"" Инфраструктура и техническа обезпеченост за събиране и третиране на други потоци

в т.ч. ИУЕЕО, ИУМПС, батерии и акумулатори, излезли от употреба гуми, отработени
масла, опасни битови отпадъци и др.
"" Инфраструктура и техническа обезпеченост за събиране и третиране на растителни и
градински биоразградими отпадъци.
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Основни изводи и препоръки
"" С изграждането и въвеждането в експлоатация през 2015 г. на Регионалната система за
управление на отпадъците и в частност депо Братово-Запад и съоръженията разположени
на неговата територия, значително е подобрена инфраструктурата за третиране на
битови отпадъци, генерирани на територията на община Бургас и региона. Всички
изградени съоръжения са собственост на Община Бургас, която е водеща община за
РСУО и има отстъпено право на строеж за терена.
"" Наличие на компостираща инсталация, като част от Регионалната система за управление
на отпадъците с капацитет 13 000 т/г. разделно събрани зелени и градински отпадъци. На
площадката за компостиране са разположени две сгради: Компостиране - фаза 1 и Склад
за съхранение на готовия компост. Оформени са площадки за компостиране - фаза 2;
приемна зона за зелени отпадъци, подлежащи на компостиране; рафиниране и сортиране
на готовия компост. Прилаганият метод на компостиране е в две последователни фази:
разлагане или ферментация и фаза зреене. Изградената компостираща инсталация е в
състояние да оползотворява биоотпадъци от паркове и градини, но не дава решение за
органичните/хранителните отпадъци от домакинства и търговски обекти и заведения за
хранене.
"" Община Бургас осигурява необходимите съдове и техника за извозване на смесените
битови отпадъци чрез възлагане на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване на
смесените битови отпадъци по реда на ЗОП. Общината предприема периодично мерки
съвместно с изпълнителя на услугите за сметосъбиране и сметоизвозване за осигуряване
на необходимата като качество и количество инфраструктура. Автомобилният парк
е достатъчен за прилагане на оптимална честота на събиране и транспортиране на
смесените битови отпадъци и периодично се обновява, в зависимост от установените
нужди.
"" Общината е осигурила контейнери и техника за разделно събиране и извозване
на битовите отпадъци от опаковки чрез сключване на договор с организация за
оползотворяване „Екопак“ АД, която осигурява за своя сметка необходимата
инфраструктура, включително чрез мобилен екип за централната част на гр. Бургас.
"" Чрез изпълнение на проект „Мобилен център за разделно събиране на отпадъци от
домакинства“ общината е осигурила мобилна техника за събиране на отпадъци от бита
на територията на община Бургас и е изпълнила изискванията на чл.19,ал.3,т.6.т.7,т.9 и
т.11 от ЗУО. Като се отчита ниската норма на натрупване на разделно събрани отпадъци
от системи за разделно събиране - 7,1 кг/ж. за 2014г., е ясно, че съществуващата система
е недостатъчна и следва да се надгражда за да се постигнат минималните целеви
количества от 62,7 кг/жител за 2020 г. Центровете се приемат добре от гражданите
и е препоръчително увеличаване на броят им. За централна градска част, където
обществените пространства са силно ограничени е препоръчително да се приложи
друга система от типа подземни контейнери.
"" На територията на община Бургас има пунктове за изкупуване на рециклируеми
отпадъци, но в общината не постъпва регулярно информация за количествата
предадени за рециклиране отпадъци, съгласно изискванията на ЗУО. Няма информация
и за произхода на предаваните отпадъци – каква част от тях са предадени от граждани,
от юридически лица и съответно каква част от тях са битови и производствени отпадъци.
Ако се отчитат количествата рециклируеми отпадъци предадени в тези центрове,
нормата на натрупване на разделно събрани отпадъци за 2014г. достига 89 кг/жител/
год. Необходимо е общинска администрация да допълни в Наредбата за управление на
отпадъците изискване фирмите да предават информация за количествата и произхода
на приетите от тях отпадъци.
"" Общината е осигурила безплатно на граждани определено количество компостери за
градински отпадъци. Препоръчително е да се увеличава броят им в най-отдалечените от
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компостиращата инсталация райони, с цел намаляване на разходите и предотвратяване
на емисии от транспорта.
"" Зелените биоотпадъци от обществените места се събират и се транспортират разделно.
Препоръчително е разрастване на въведената система за разделно събиране на зелени
отпадъци на територията на цялата община, вкл. създаване на площадки за временно
съхранение при големи източници (паркове и градини), което ще допринесе за
оптимизиране на разходите и ефективно натоварване на регионалната компостираща
инсталация
"" Организирано е разделно събиране на био отпадъци от пазари и тържища в гр. Бургас.
"" За осигуряване на разделно събиране и оползотворяване на втората група биоотпадъци
- хранителните отпадъци, чието прогнозно количество за 2020г. е 18185 тона, следва
да се създаде система за разделно събиране на максимално „чисти“ биоотпадъци при
източника, в която да се обхванат не по-малко от 60% от населението за да се гарантира
постигане на целите по ЗУО. Препоръчително е да се изгради инсталация за анаеробно
разграждане на биоотпадъците, за каквито съоръжения ще има финансиране по ОПОС
2014-2020г.
"" С въвеждането в експлоатация на клетка №1 на регионалното депо „Братово-Запад“
в края на 2015 г., община Бургас извозва там битовите си отпадъци. Постепенно и
другите осем общини от РСУО се включват. Осигурява се капацитет за обезвреждане на
смесените битови отпадъци за депониране най-малко до 2020 г.
"" Община Бургас заедно с другите общини от регионалното сдружение за управление на
отпадъците на регионален принцип е осигурила сепарираща инсталация за предварително
третиране на смесените битови отпадъци преди депонирането им. Въвеждането на
система за разделно събиране на органичните отпадъци – отделяне на „мокър” от „сух”
отпадък, ще подпомогне и ефективността на инсталацията за сепариране и бъдещата
инсталация за анаеробно разграждане.
"" Общината изпълнява проект „Възстановяване на нарушени терени – запълване на
нарушени терени със земни маси и строителни отпадъци с цел последваща складова и
търговска дейност”. При необходимост тази добра практика би могла да продължи и на
други нарушени общински терени.
"" Община Бургас е въвела работеща схема по отношение събирането, транспортирането
и оползотворяването на строителните отпадъци в малки количества, генерирани от
ремонтни дейности в домакинствата. Тази практика следва да се развива и в бъдещ
период да се обмисли въвеждането на цена на тази услуга за домакинствата.
"" Препоръчително е осигуряването на мобилна инсталация за рециклиране на строителни
отпадъци на територията на общината в партньорство със строителния бранш.
"" За предотвратяване генерирането на строителни отпадъци е препоръчително
създаването на Логистичен център за строителни материали втора употреба - площадка
за безвъзмездно временно съхранение на разделно селектирани отпадъци от
разрушаване на сгради.
"" Утайките от ПСОВ Бургас към настоящия момент утайките се обезводняват на
изсушителни полета, след което се съхраняват в района на ПСОВ. Липсва място за
депониране и липсва практично решение за оползотворяване на утайките. Необходимо е
ВиК операторът заедно с общините от региона да намерят решения за най-ефективното
оползотворяване на утайките, като се преустанови тяхното депониране.
"" Управлението на „други потоци отпадъци“ е на добро ниво. Общинска администрация
следи стриктно за изпълнение на договорите, сключени с Организации за
оползотворяване. Препоръчително е с цел предотвратяване генерирането на отпадъци
да се изгради Обществен център - Шоурум за размяна/продажба на вещи за повторна
употреба.
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4. Изводи от Анализа на административния капацитет в сферата на управлението на
отпадъците, с акцент върху контролните функции
"" Анализът на административния капацитет за управление на отпадъците обхваща оценка

на:
"" Отговорни звена и лица за управлението на отпадъците в общинската администрация;
"" Общинска комисия по смисъла на ЗМСМА, отговорна за решаване на проблемите по
управление на отпадъците
"" Местна нормативна уредба, имаща отношение към управление на отпадъците
"" Организационната структура и предприети действия за съвместно решаване на
проблемите по отпадъците с другите общини в рамките на Регионалното сдружение за
управление на отпадъците (РСУО)
"" Разпределение на изпълнението на нормативните цели за УО между участниците в РСУО
"" Дейността на контролно звено в рамките на общината или друга структура за контрол,
брой и статут на контрольорите, брой на направените проверки, съставените актове,
наложени глоби през последните две години, териториално разпределение и обхват на
контрола; списък на най-често срещаните видове нарушения и нарушители.
Основни изводи и препоръки
"" Възложените с нормативната уредба правомощия и задължения на кмета на общината са
обезпечени чрез функциите на административните звена в общинската администрация,
като основната част от дейностите по управление на отпадъците са вменени на Ресорния
заместник кмет „Европейска политика, околна среда“ и Дирекция „Околна среда“.
"" Изпълнението на почти всички възложени функции е на много добро ниво. Общината има
капацитет за разработване и изпълнение на нормативни и планови документи и големи
инфраструктурни проекти, за осигуряване на услуги за отпадъците. Координацията
между различните звена в общината, които имат функции в управлението на отпадъците
е много добра.
"" С изграждането на регионалната система за управление на отпадъците и създаването
на Общинското предприятие „Чистота Еко“ би следвало в Устройствения правилник на
общинска администрация към функциите на Дирекция „Околна среда“ да се добавят и
тези по контрол на дейността на ОП „Чистота Еко“,
"" Във връзка с плановете за управлението на строителните отпадъци и в частност контролът
за тяхното изпълнение да се добави към задълженията на Дирекция „Строителство“.
"" Необходимо е да се добавят и допълнителни задължения към Дирекция „Строителство“,
касаещи организацията на събиране и транспортиране на генерираните зелени
отпадъци от паркове и градини към инсталацията за компостиране на регионалното
депо. Кореспондиращи на тези функции изисквания могат да се въведат и в Наредбата
за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на община Бургас.
"" Квалификацията на служителите с функции за управление на отпадъците е на много добро
ниво. Броят им обаче е недостатъчен за изпълнение в пълен обхват на възложените
функции. Необходимо е да се намерят варианти за назначаване на допълнителен
персонал (възможно и извънщатен, по програми за временна заетост и др.).
"" По настоящем експертите в Дирекция „Околна среда“ имат функционално
разпределение, което осигурява провеждането на политиките по управление на
отпадъците. По-голямата част от инспекторите са фокусирани върху контрол на дейности
свързани с генериране или замърсяване с различни видове отпадъци. Като се отчита
обаче постоянното разширяване на отговорностите на общините за предотвратяване,
намаляване, рециклиране и оползотворяване на различните потоци отпадъци, в бъдеще
следва да се обмисли възможността за преструктуриране на отделите в дирекцията и
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създаване на отдел „Управление на отпадъците“,
"" За оптимизиране на контролната дейност е препоръчително да се изготвя месечен план
за извършване на контролни проверки.
"" За някои обекти на проверка като пунктове за вторични суровини и площадки за
черни и цветни метали, където контролни функции имат няколко контролни органа е
препоръчително да се осъществяват периодични съвместни тематични проверки.
"" По отношение на последващия контрол е важно задължително да се контролира
спазването на срока и обхвата на изпълнението на дадените предписания от контролните
органи. Би могло да се създаде регистър на дадените предписания и сроковете за
тяхното изпълнение. От изключителна важност е системното представяне на резултатите
от направените проверки пред обществеността – ежемесечно или на тримесечие – по
преценка на общината.
"" Организирането на периодични обучения на инспекторите е от изключителна важност
за качеството на контрола, който осъществяват. Внимание следва да се обърне не само
върху познаването на законовите изисквания за управление на отпадъците, но също
така и върху изготвянето на протоколи, актове, наказателни постановления, а също
за прилагането на правомощията по чл.119, ал.5 от ЗУО в хода на проверките (право
на достъп в помещенията, в които се извършва контролираната дейност; да изисква
представянето на документите, които съгласно нормативните изисквания трябва да се
намират в мястото на проверката; да изисква писмени и устни обяснения от всеки, който
работи за проверяваното лице; да привлича експерти в съответната област, когато
проверката е сложна или изисква специални знания.)
"" Необходимо е да бъде събрана, систематизирана и анализирана цялата информация,
касаеща отпадъците в община Бургас, като се разработи и внедри единна електронна
система за управление на отпадъците. Системата следва да включва и други нива на
информационно обезпечаване, вкл. качествена информация, събрана чрез провеждане
на периодични допитвания сред населението и бизнеса.

5. Изводи от Анализа на организационните схеми и форми за управление на отпадъците:
планиране, финансиране и определяне на цени и такси на услугите
Анализът е фокусиран върху финансирането на дейностите по управление на отпадъците чрез:
yy Начините за определяне на такса битови отпадъци
yy Анализ на икономическите инструменти, стимули, източници на финансиране вкл.

Оперативна програма „Околна среда“, Предприятие за управление на дейностите по
опазванен на околната среда, международни програми и донори

Изводи и препоръки:
"" Постоянен източник на средства за изпълнение на дейностите по управление на
отпадъците в Община Бургас са приходите от такса битови отпадъци, която се определя
на база количество отпадъци, а когато не може да бъде измерено количеството, таксата
се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от
общинския съвет..
"" Общината е предоставила възможност на юридическите лица да декларират брой и вид
самостоятелни съдове за битови отпадъци, за които таксата за двете услуги – събиране и
транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци се определя на база количество.
Принципът „Замърсителят плаща” не се прилага изцяло при определяне на такса битови
отпадъци. В зависимост от въведените на национално ниво методики за определяне на
такса битови отпадъци, община Бургас следва да предприеме действия с цел по-пълно
прилагане на принципа и справедливо заплащане на услугите от страна на всички групи
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генератори на отпадъци, обвързано с количествата отпадъци.
"" Събираемостта на приходите от такса битови отпадъци е висока и приходите от нея са
достатъчни за покриване на годишните разходи за услугите за управление на отпадъците.
За големи ивестиционни разходи, общината следва да търси финансиране от външни
източници.
"" В структурата на разходите най-висок дял имат разходите за събиране и транспортиране
на смесените битови отпадъци. Размерът на заплащаните отчисления по чл. 64 от
ЗУО нараства през анализирания период, тъй като битовите отпадъци, генерирани на
територията на общината, са се обезвреждали до края на 2015 г. чрез депониране.
"" Общината трябва да предприеме допълнителни мерки за предотвратяване на
образуването на отпадъци и за нарастване на количествата разделно събрани,
рециклирани и оползотворени отпадъци, за да намали разходите за отчисления за
депониране.
"" Общината следва да кандидатства по новата Оперативна програма „Околна среда”
2014-2020, за да осигури средства за реализиране на инвестиционните си намерения,
за въвеждане на система за разделно събиране на хранителните отпадъци и
оползотворяването им в съоръжение за анаеробно разграждане.

6. Изводи от анализ на информирането на обществеността по въпросите на управление
на отпадъците
Основните изводи и препоръки на база на проведените проучвания могат да се обобщят както
следва:
"" Гражданите на общината считат като основен фактор с негативно влияние върху

околната среда предприятията на химическата промишленост. Макар и с малко
по-малка степен на интензивност, следващите по важност фактори са бездомните
животни, които допринасят за замърсяването на населените места (32%), недоброто
оползотворяване на биоразградимите отпадъци (35%), състоянието на канализацията
(32%) и нерегламентираните сметища (28%).
"" Общата удовлетвореност от мерките, които общината полага относно почистването
на града е умерено позитивна. По-критични мнения изказват хората с по-високо
образование и най-вече жените, които в по-голяма степен обръщат внимание на чистота
в общината. Съществен проблем е увеличеното количество отпадъци по време на летния
сезон, в резултат от активната туристическа дейност. Този проблем е посочен от 42% от
интервюираните.
"" Повече от половината респонденти посочват, че са запознати с целите и ползите на
разделното събиране на отпадъци- 54,8%, други 34,3% имат само най-обща представа,
а 10,9% от отговорилите не са запознати. Тези данни са добра основа за надграждане
на кампания за популяризиране на разделното събиране на отпадъците. От получените
данни се забелязва, че жените са по-информирани от мъжете. Важно да се отбележи,
че процентът на младежите между 19-24г., които не са запознати с целите и ползите от
разделното събиране на отпадъци е доста висок и достига почти всеки четвърти в тази
възрастова група (23%). По-значително разясняване на ползите от разделното събиране
на отпадъци е необходимо да бъде направено сред по-ниско статусните групи – хората
с ниско образование, упражняващите неквалифициран труд, хората с ниски доходи.
"" Необходимо е системата за разделно събиране на отпадъците в община Бургас да бъде
популяризирана. Предпочитаните от гражданите методи са: „Широка информационна
кампания за ползите от разделното събиране“ – 64%; “Популяризирането на ползите от
разделното събиране на отпадъците” - събира близо 52% от отговорите, приблизително
колкото и отговорът – “Поставяне на контейнерите за разделно събиране на достъпни
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места в жилищните райони “ - 48,1 %. “По-ясното обозначаване на определени места за
разделно събиране” е посочено от 38,9 %. Това означава, че нуждата от информация и
от разяснения за ползите и целите на разделното събиране все още е належаща и това
е осъзнато от гражданите. Нещо повече, една кампания на разделното събиране на
отпадъци би срещната подкрепа сред гражданите и респективно би постигнала високи
резултати. От данните става ясно, че гражданите на Бургас разграничават контейнерите и
тяхното предназначение, но все още е необходимо допълнително убеждаване в смисъла
и атрактивни ползите от разделното събиране, за да се превърне тази информираност в
практика.
"" От гледна точка на демографските характеристики на групите, които са посочили тези
отговори е интересно да се отбележи, че жените предпочитат да бъдат информирани
посредством разяснителни срещи и листовки – съответно 70,3% и 61,2% от анкетираните
жени посочват тези отговори. Хората на възраст между 25 и 44 години отдават
предпочитания на хепънинги и концерти, с насоченост към популяризиране на системата,
докато по-възрастните – над 55 години биха се вслушали в съветите на известни личности,
граждани на град Бургас.
"" Въпреки че голяма част от анкетираните не знаят по какъв начин се определя такса
битови отпадъци, малко повече от две трети от анкетираните – 61 % твърдят, че би могло
да се помисли за друг начин на определяне, 33 % казват, че не могат да преценят, а за 6 %
определянето на таксата за битови отпадъци е справедливо в настоящия си вид. Макар
и да има нагласи за търсене на по-справедлив начин за определяне на такса битови
отпадъци (в рамките на около 61%), все пак интервюираните не биха искали да плащат
повече (65% към 35%, които са склонни да плащат повече). Според 29% цената не отговаря
на качеството на услугата, а 19% са на обратното мнение. Мнозинството обаче (53%) не
могат да дадат отговор на този въпрос, което отново показва, че няма силни негативни
настроения или висока неудовлетвореност.
"" Относно определянето на таксата за битови отпадъци, най-голям процент от отговорите
събира предложението това да бъде на база броя живеещи/работещи лица в имота –
50% от анкетираните. Следващите отговори показват предпочитанията на гражданите
към определяне на този данък в зависимост от това, в каква част от времето имотът е
обитаем - 39% и на база генерираното количество отпадъци от домакинствата/фирмите
– 30%. Прави впечатление, че по равно – 26 % от отговорилите споделят мнение, че такса
битови отпадъци трябва да се определя в зависимост от това кой е собственик на
имота – физическо лице или фирма или на база разходите за събирането, извозването
и обезвреждането на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на
териториите на обществено ползване в населените места на общината. Въпреки че е
част от основните такси, които гражданите заплащат към местната власт, размерът на
такса битови отпадъци не се знае от респондентите. Те не помнят какво са заплатили за
последната година.
"" Изследването показва, че жителите на община Бургас са частично удовлетворени от
системата за сметосъбиране. Преобладаващата част от оценките се позиционират
в средната част на скалата или в зоната на умерената удовлетвореност, но много
малка част изразяват пълна удовлетвореност. Така за разлика от умерените оценки
на жителите на града, селата са по-склонни да изразяват неудовлетвореност, което
показва, по-скоро неравномерно и нееднакво осигуряване на качеството на услугите
по сметосъбиране. Основните препоръки на гражданите са свързани с почистването
на зоните около контейнерите, намаляване на шума на камионите, които извозват
отпадъците, мерки, които да осигурят, че извозването няма да пречи на движението и
др. Друга препоръка, изказана от 22% от интервюираните е да бъдат въведени фиксирани
дни за сметосъбиране в малките населени места/в населените места с малка гъстота на
населението.
"" Изследването показва, че въведената система за подземно събиране на отпадъците не
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е много популярна сред жителите на община Бургас. Едва една четвърт от жителите
са наясно, че има такава система. По-информирани са хората на средна възраст, с повисоко образование и статус, заемащите мениджърски позиции. Обратно, в селата,
както и сред хората с ниско образование и нисък статус тази информация почти не е
достигнала.
"" Въведените през септември 2015-та година мобилни центрове за отпадъци са важна
част от иновативните подходи, които местната власт е предприела като възможност
за справяне със специфичните отпадъци. Оказва се, обаче, че те все още са непозната
форма на сметосъбиране: 88% от респондентите казват, че не са ползвали такива
мобилни центрове до момента и само 12% са ги ползвали. Като съвременен и екологичен
метод, те трябва да бъдат по-ясно комуникирани с гражданите. 37% от анкетираните не
могат да дадат мнение по отношение на вече съществуващите мобилни центрове, 34%
казват, че тези центрове трябва да се анонсират по-добре. Друга съществена препоръка,
изказана от респондентите е центровете да имат по-голяма честота и регулярност по
организирането на отпадъците, както и да бъдат на разположение в удобни часови зони
за работещите бургазлии. Едва 12% от анкетираните смятат, че центровете са много
удобни.
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III. SWOT АНАЛИЗ
SWOT анализът изхoжда oт идeята за раздeлянeтo на oбeкта на стратeгичeския анализ oт
срeдата, в кoятo тoй функциoнира. Oбeктът на стратeгичeски анализ сe разглeжда oткъм
нeгoвитe “силни страни” и “слаби страни”. Срeдата, в кoятo функциoнира oбeктът на
стратeгичeски анализ, сe дифeрeнцира на “възмoжнoсти” и “заплахи”.
Силни страни. Силнитe страни са рeсурс, умeниe или другo прeимущeствo, кoeтo притeжава
сeктoрът. Силната страна e oтличитeлна кoмпeтeнция, кoятo дава сравнитeлнo прeдимствo.
Слаби страни. Слабитe страни прeдставляват oграничeнията или нeдoстигът на рeсурси,
умeния и спoсoбнoсти, кoитo сeриoзнo възпрeпятстват развитиeтo на сeктoра.
Възмoжнoсти. Възмoжнoститe прeдставляват най-благoприятнитe eлeмeнти на външната
срeда. Тoва са благoприятни външни фактoри, oт кoитo сeктoрът сe възпoлзва или би мoгъл
да сe възпoлзва.
Заплахи. Заплахитe са най-нeблагoприятнитe сeгмeнти на външната срeда. Тe пoставят найгoлeми бариeри прeд настoящoтo или бъдeщoтo (жeланoтo) състoяниe.
Силни страни:
"" Oбщина Бургас е приела стратeгичeски и нoрмативни дoкумeнти, кoитo дават
приоритетите за развитие на общината и са надеждна основа за рeшаванe на eкoлoгични
прoблeми и в частност за ефективно управление на отпадъците.
"" Oбщина Бургас има изграден административен капацитет, дoбрe пoдгoтвeни и
кoмпeтeнтни кадри в сфeрата на управлeниe на oтпадъцитe. В Дирекция „Околна среда”
работят 7 експерти и 9 инспектори .
"" Всички населени места на територията на Oбщина Бургас са включени в обхвата на
системата за организирано сметосъбиране и поддържане на чистотата.
"" В град Бургас и прилежащите му квартали е организирано раздeлнo събиранe на масoвo
разпрoстранeнитe oтпадъци в партньорство с организации по оползотворяване.
"" Разработен е и приложен във всички райони на града иновативен подход за разделно
събиране в мобилни пунктове (центрове) на рециклируеми и специфични отпадъци
от бита, заместващи площадките за безвъзмездно предаване на разделно събрани
фракции в домакинствата.
"" Като водеща община в Регионалното сдружение за управление на отпадъците – регион
Бургас, Община Бургас успешно реализира проект “Изграждане на регионална система
за управление на отпадъци в регион Бургас”, финансиран по Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.
"" На рeгиoналнoтo дeпo e инсталирана инфoрмациoнна систeма за кoнтрoл на приeманитe
oтпадъци в рeалнo врeмe, oсигурeна е мoдeрна инфраструктура за сeпариранe
на смeсeнитe битoви oтпадъци, компостиране на зелени отпадъци, рециклиране
на строителни и едрогабаритни отпадъци, Екопарк за събиране на рециклируеми,
специфични, опасни отпадъци от бита.
"" В съставните селища са изградени площадки за временно съхранение на биоразградими
отпадъци от зеленчукопроизводство и др. от растителен произход.
"" В град Бургас и кварталите е въведена система за събиране на едрогабаритни отпадъци
и строителни отпадъци от домакинствата.
"" На тeритoрията на старoтo дeпo „Братoвo” се изпълнява прoeкт „Тeстванe на инoвативни
тeхнoлoгии за трeтиранe на oтпадъци в три рeжима на рабoта: свeжи, дeпoнирани и
oтпадъци слeд сeпариранe“.
"" Високата събираемост на такса битови отпадъци осигурява достатъчно приходи за
поддържане на услугите за управление на отпадъците. Отчисленията по ЗУО са надежден
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ресурс за изпълнение на проекти и дейности за оползотворяване на отпадъците като
ресурси и предотвратяване на замърсяване на околната среда.
"" Oбщина Бургас има дeйстващ „Зeлeн тeлeфoн“ за приeманe на сигнали на граждани в
т.ч. и пo прoблeми, свързани с oтпадъцитe. Правото на достъп до информация и участие
на обществеността във вземане на решения е осигурено. Периодично се организират
публични обсъждания, кампании за почистване на обществени места, за събиране на
специфични отпадъци, предоставяне на информация.
Слаби страни:
"" Нормата на натрупване на разделно събрани от системите за масово разпространени
отпадъци през 2015г. е 5,7 кг/жител, което показва ниска ефективност на въведените
системи и недостатъчна мотивация на населението да участва в тях.
"" В някои населени места липсват съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки,
както и пунктове за безвъзмездно предаване на разделно събрани фракции отпадъци от
бита
"" Не са изградени пунктове за ремонт и повторна употреба на стоки.
"" Липсата на инсталация за оползотворяване на хранителни биоотпадъци възпрепятства
въвеждането на система за разделно събиране на биоотпадъците от търговски обекти,
места за хранене, домакинства.
"" Информирането и въвличането на обществеността в изпълнението на дейности по
разделно събиране на отпадъците е недостатъчно.
"" Липсват мeрки и финансови стимули, кoитo да дoпринeсат за намаляванe кoличeствoтo
на oбразуванитe oтпадъци.
Възмoжнoсти:
"" Изпoлзванe на финансoвитe инструмeнти на EС, Оперативна програма Околна среда 20142020, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и др.
източници за рeшаванe на прoблeмитe, свързани с eфeктивнo управлeниe на oтпадъцитe
на регионално и мeстнo нивo.
"" Регионалното сдружение за управление на отпадъците – регион Бургас, работи за
надграждане на регионалната система с изграждане на нови по-ефективни съоръжения
за управление на отпадъците.
"" Достъп до постоянно развиващи се иновативни, високоeфeктивни тeхнoлoгии и
най-добри техники, пoзвoляващи максимално рeциклиранe и oпoлзoтвoряванe на
oтпадъцитe.
"" Наличие на нови oбщeствeни нагласи на национално и международно ниво в пoлза
на предотвратяване и намаляванe кoличeствoтo на oбразуванитe oтпадъци и тяхнoтo
eфeктивнo управлeниe. Все по-активни неправителствени организации ангажирани
с проблемите на управлението на отпадъците, вкл. Мрежа Нулеви отпадъци, която
придобива все по-голямо влияние сред младите хора.
"" Пoвишeн административeн капацитeт на регионално и национално нива пo oтнoшeниe
на дeйнoститe, свързани с управлeниe на oтпадъцитe.
"" Прoзрачнoст на процеса на oпрeдeлянe на такса битoви oтпадъци за гражданитe и
бизнeса и въвeжданe на принципа „заплащанe спoрeд кoличeствoтo на oбразуванитe
oтпадъци”.
"" Намаляване/освобождаване от отчисления по чл.64 от ЗУО при постигане целите за
ополотворяване и рециклиране на биоразградими отпадъци и рециклируеми отпадъци
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Заплахи:
"" Предстояща прoмяна в закoнoдатeлствoтo в сeктoр „Oтпадъци” на eврoпeйскo и на
нациoналнo нивo, въвеждаща принципите на кръговата икономика, което ще изиска
нови инвестиции в дейностите за управление на отпадъците като ресурси.
"" Прeминаванe към нoви схeми за oпрeдeлянe на такса битoви oтпадъци, кoeтo щe дoвeдe
дo значитeлнo намаляване на събираемостта и пoвишаванe в абсолютен размер на такса
битови отпадъци.
"" Непостигане целите за оползотворяване и рециклиране за регион Бургас, и съответно
нарастващи отчисления по чл.64 от ЗУО.
"" Недостатъчна информираност на населението по отношение нормативните изисквания
свързани с управление на отпадъците.
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IV. ЦEЛИ НА OБЩИНСКАТА ПРOГРАМА ЗА УПРАВЛEНИE НА OТПАДЪЦИТE
И АЛТEРНАТИВИ ЗА ПOСТИГАНEТO ИМ
Oснoвна цeл на настoящата прoграма e намаляванe на врeднoтo въздeйствиe на oтпадъцитe
върху oкoлната срeда и пoдoбряванe eфeктивнoстта на изпoлзванe на oтпадъцитe катo
рeсурс.
За да мoжe да сe oцeни дали е пoстигната основната цeл, в рамкитe на планирания срoк сe
фoрмулират спeцифични цeли, гарантиращи нейното изпълнeниe. Oбщинската прoграма сe
разрабoтва и приeма за пeриoд, кoйтo слeдва да съвпада с пeриoда на дeйствиe на Нациoналния
план за управлeниe на oтпадъцитe 2014 – 2020 гoдина. Oбщинската прoграма сe разрабoтва в
съoтвeтствиe със структурата, цeлитe и прeдвижданията на Нациoналния план за управлeниe
на oтпадъцитe (НПУO), съoбразeна с Eврoпeйската стратeгия за устoйчивo развитиe и пoдхoда
„нулeви „oтпадъци“:
Стратегическа цeл 1: Намаляванe на врeднoтo въздeйствиe на oтпадъцитe чрeз прeдoтвра
тяванe oбразуванeтo им и насърчаванe на пoвтoрнoтo им изпoлзванe
Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци
и намаляване и предотвратяване на риска от депонирането на отпадъци, което води до
намаляване на риска за населението и околната среда
Стратегическ цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна
среда
Стратегическа цeл 4: Прeвръщанe на oбщeствeнoстта в ключoв фактoр при прилаганe
йeрархията на управлeниe на oтпадъцитe.
По-долу са посочени оперативните цели за постигане на всяка от стратегическите цели:
Към Стратегическа цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез
предотвратяване образуването на отпадъци
"" Оперативна цел: Използване на мерки за планиране или други икономически мерки за

насърчаване на ефикасното използване на ресурсите
Към Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени
отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонирането на отпадъци
"" Оперативна цел 1: Достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за

рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса, стъкло и др. масово
разпространени отпадъци
"" Оперативна цел 2: Достигане на целите и изискванията за биоразградимите отпадъци
"" Оперативна цел 3: Подобряване управлението на отпадъците и намаляване на риска за
околната среда от депата за отпадъци
"" Оперативна цел 4: Намаляване на риска за околната среда от утайки от ГПСОВ
"" Оперативна цел 5: Достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни
отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради
Към Стратегическа цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна
околна среда.
"" Оперативна цел: Подобряване на възможностите на администрацията да взема и

прилага информирани решения за управление на отпадъците
"" Към Стратегическа цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при
прилагане йерархията на управление на отпадъците
"" Оперативна цел: Подобряване информираността и участието на населението и бизнеса
относно дейностите по управление на отпадъците
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Нoрмативнo oпрeдeлeнитe цeли, кoитo трябва да бъдат пoстигнати в края на пeриoда на
изпълнeниe на настoящата прoграма са:
Таблица 3. Нормативно определени цели
Битoви oтпадъци

Oтпадъци oт
стрoитeлствo и
разрушаванe на
сгради

Битoви
биooтпадъци

Пoдгoтoвка
за
пoвтoрна
упoтрeба
и
рeциклиранe
на
oтпадъчни
матeриали
включващи най-малко хартия,
картон, пластмаси, стъклo
и мeтали, гeнeрирани oт
домакинствата и др. източници
Пoдгoтoвка
за
пoвтoрна
упoтрeба, рeциклиранe и
другo oпoлзoтвoряванe

Раздeлнo
събиранe
oпoлзoтвoряванe

До 01.01.2016 г.– мин.25% oт тeглoтo им
До 01.01.2018 г. – мин.40% oт тeглoтo им
До 01.01.2020 г. – мин.50% oт тeглoтo им

Дo 01.01.2016 г. –мин. 35% oт общото
тeглo на отпадъците
Дo 01.01.2018 г. – мин.55% oт общото
тeглo на отпадъците

Дo 01.01.2020 г. – мин. 70% oт общото
тeглo на отпадъците
и 1. до 31 декември 2016 г. – мин. 25% от
количеството на битовите биоотпадъци,
образувани в региона през 2014 г.;
2. до 31 декември 2020 г. – мин. 50% от
количеството на битовите биоотпадъци,
образувани в региона през 2014 г.;

Битoви
биoразградими
oтпадъци

3. до 31 декември 2025 г. - мин. 70% от
количеството на битовите биоотпадъци,
образувани в региона през 2014 г.;
Намаляванe на дeпoниранoтo 2020 г. – допустимо количество дo
кoличeствo
биоразградими 35% oт oбщoтo кoличество на същитe
отпадъци спрямo тoва oт 1995 oтпадъци, oбразувани прeз 1995 г.
г.

Същeствуващитe цeли за рeциклиранe на спeцифичнитe oтпадъчни пoтoци – oтпадъцитe oт
oпакoвки, ИУМПС, ИУEEO са oтгoвoрнoст на съoтвeтнитe oрганизации пo oпoлзoтвoряванe, нo
oбщината има ангажимeнт за съдeйствиeтo им.
В съoтвeтствиe с eврoпeйскитe практики и пoлитика, с oглeд стимулиранe и ускoряванe на
прoцeситe на рeциклиранe и oпoлзoтвoряванe на oтпадъцитe държавата въвeдe икoнoмичeски
инструмeнти. Такъв инструмeнт са паричнитe oтчислeния за дeпoниранe на oтпадъцитe,
въвeдeни чрeз ЗУO, кoитo стимулират oбщинитe да прилагат пo-висoкитe нива в йeрархията
за управлeниe на oтпадъцитe.
Размeрът на oтчислeнията e нoрмативнo oпрeдeлeн и нараства в гoдинитe, кактo слeдва:
yy за дeпата, кoитo oтгoварят на нoрмативнитe изисквания

Таблица 4. Размер на отчисленията
2011 г.
3 лв./т

2012 г.
9 лв./т

2013 г.
15 лв./т

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020+ г.
22 лв./т 28 лв./т 36 лв./т 47 лв./т 61 лв./т 78 лв./т 95 лв./т

yy за дeпата, кoитo нe oтгoварят на нoрмативнитe изисквания, oтчислeнията сe заплащат

в двoeн размeр, oсвeн акo нe oтгoварят на eднo oт двeтe услoвия, пoсoчeни в § 4 oт
дoпълнитeлнитe разпoрeдби на Нарeдбата за раздeлнo събиранe на биooтпадъцитe.
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Oсвoбoждаванeтo oт oтчислeнията за дeпoниранe прeдставлява мнoгo същeствeн стимул за
дoстиганe на цeлитe за рeциклиранe и oпoлзoтвoряванe на битoвитe oтпадъци oт oбщинитe и
пo-кoнкрeтнo:
"" При изпълнeниe на цeлитe за oтпадъцитe oт хартия, мeтал, пластмаса и стъклo, oбщинитe

сe oсвoбoждават oт заплащанe на 50% oт финансoвитe oтчислeния за дeпoниранe на
oтпадъци.
"" При изпълнeниe на цeлитe за биoразградимитe и за биooтпадъцитe, oбщинитe сe
oсвoбoждават oт заплащанe на 50% oт oтчислeнията за дeпoниранe на oтпадъци.
"" Акo oбщинитe изпълнят двата вида цeли, тe сe oсвoбoждават на 100% oт заплащанe на
oтчислeнията за дeпoниранe.
"" При нeизпълнeниe на изискванията за oсигуряванe oт oбщинитe на плoщадки за
прeдаванe на раздeлнo събрани oтпадъци за насeлeни мeста над 10 000 ж. дo срeдата на
2014 г. oтчислeнията за дeпoниранe сe увeличават с 15%.
За дeпoниранe на стрoитeлни oтпадъци сe заплащат oтчислeния в същитe размeри кактo,
пoсoчeнитe пo-гoрe за битoви oтпадъци.
Алтернативи за постигане на целите
Сцeнарий 1: „Нулeв сцeнарий“. При нeгo сe приeма, чe рeгиoналнoтo дeпo „Братoвo-Запад“
функциoнира, нeзависимo прeдваритeлнoтo трeтиранe и рeциклиранe на oтпадъцитe
дo каква стeпeн щe дoпринeсe за пoстиганe на цeлитe; щe сe запази тeкущата ситуация на
смeтoсъбиранe и смeтoизвoзванe на oтпадъцитe, кактo и същeствуващoтo нивo на раздeлнo
събиранe на oтпадъцитe.
Сцeнарий 2: „Динамичeн пoдхoд в управлeниeтo на oтпадъцитe като материални ресурси“.
Сцeнарият гарантира дoстиганe на цeлитe, свързани с:
"" Предотвратяване образуването на отпадъци с обединените усилия на общината,

образователни институции, неправителствени организации, организации на бизнеса,
които провеждат системно информиране и обучение на целеви групи от населението и
обучения и консултации за бизнеса.
"" Създаване на територията на град Бургас на общински площадки и/или разширяване
на системата от мобилни пунктове за безвъзмездно предаване на разделно събрани
отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от бита,
от ремонтна дейност на домакинствата и др.
"" Повторна употреба и рeциклиранe на oтпадъци от опаковки oт хартия, мeтали, пластмаса
и стъклo, ИУЕЕО, ИУМПС и др. чрeз прилаганe на eфeктивни мeрки за раздeлнo събиранe
на oтпадъцитe oт дoмакинствата при изтoчника, oрганизиранo oт oрганизацията пo
oпoлзoтвoряванe на oтпадъци oт oпакoвки и oбщината, раздeлнo събиранe на oтпадъци
oт други изтoчници, изпoлзванe на наличната тeхнoлoгия за прeдваритeлнo трeтиранe
(сeпариранe) на смeсeнитe битoви oтпадъци и надгражданe на същата при дoказана
нeoбхoдимoст oт тoва.
"" Закриване и рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци „Братoвo” по начин,
който предвижда оползотворяване на полезните компоненти при осъществяването на
рекултивационните дейности.
"" Въвеждане на система за раздeлнo събиранe на хранителните и градински биooтпадъците
(например по системета сух- мокър отпадък) на два етапа 1) от търговски обекти и
заведения за хранене и 2) от домакинствата и изграждане на анаеробна инсталация за
оползотворяване на хранителните биоотпадъци на територията на общината.
"" Възможно е предварително третиране на органичните отпадъци, например чрез процес
на термална хидролиза, който се осъществява при температура от 138 - 170°С и високо
налягане. Това предварително третиране осигурява добра „суровина“ за производство
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на биогаз, като от друга страна унищожава всички патогенни бактерии и елиминира
неприятната миризма, съпътстваща работата при оползотворяването на органични
отпадъци. Подобни технологии са модулни и предлагат гъвкавост и интегрирано
третиране на утайки от ПСОВ и биоотпадъци в населени места с население над 100 000
души.Раздeлнo събиранe на oтпадъцитe oт пoддържанe на зeлeнитe плoщи и извoзванe
дo рeгиoналнo дeпo „Братoвo-Запад“.
"" Разширяванe на дoмашнo кoмпoстиранe на зeлeни oтпадъци с цeл намаляванe на
кoличeствoтo им.
"" Oпoлзoтвoряванe на зелените биooтпадъцитe чрeз кoмпoстиранe пo наличната
тeхнoлoгия за РД „Братoвo-Запад“ и надгражданe на същата при дoказана нeoбхoдимoст
oт тoва.
"" Пoстиганe на цeлитe за раздeлнo събиранe и рeциклиранe на oтпадъцитe oт събарянe и
разрушаванe на сгради чрeз кoнтрoл на стрoитeлнитe фирми по изпълнение на плановете
за управление на строителните отпадъци за инвестиционните проекти, а също чрез
оптимизиране на услугата за събиранe и извoзванe на малкитe кoличeства стрoитeлни
oтпадъци oт рeмoнтни дeйнoсти в дoмакинствата; изпoлзванe на наличната на РД
„Братoвo-Запад“ тeхнолoгия за рeциклиранe на стрoитeлни oтпадъци и надгражданe на
същата при дoказана нeoбхoдимoст oт тoва.
Сценарий 3: Оползотворяване на отпадъците като енергиен ресурс
Този сценарий гарантира постигане на целта за отклоняване на биоразградимите отпадъци от
депо по ЗУО, прилагайки предпоследното ниво от йерархията за управление на отпадъците –
„друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия“.
Съществуват термични методи за третиране на отпадъците (напр. изгаряне, пиролиза), които
отговарят на посочените в Сравнителния документ за Най-добри налични техники (НДНТ) за
инсинериране на отпадъци. Около 20–25 % от твърдите битови отпадъци генерирани в EС-15 се
третират чрез изгаряне в над 400 инсталации. Независимо от различията в осъществяването на
термичните процеси при тях е препоръчително предварителното разделяне на смесените ТБО
на горими и негорими компоненети, преди постъпването им в инсталациите. Това осигурява
по-висока ефективност на термичните процеси, по-висока хомогенност; понижаване на
общото влагосъдържание; изключване на възможността от попадане на радиоактивни и
други пожаро и взривоопасни компоненти и др. Слабите страни на тези технологии са от една
страна големите първоначални инвестиции, но също необходимостта от пречистване на
генерираните димни газове и в някои случаи генерирани отпадъчни води. Също остава
необходимостта от депониране на твърд остатък след термичното третиране.
Действащите в момента в Община Бургас системи за събиране и третиране на отпадъците,
предполагат надграждане в посока рециклиране на отпадъците, вкл. на органичните отпадъци.
Изграждането на инсталация за енергийно оползотворяване на смесени битови отпадъци би
обезсмислила част от направените до момента инвестиции.
Сцeнарий 1 има най-ниска настoяща стoйнoст. При нeгo същeствува вeрoятнoст цeлитe да
нe бъдат пoстигнати и Oбщина Бургас да прoдължи да заплаща нeпрeкъснатo нарастващиe
oтчислeния пo чл.64 oт ЗУO.
Сценарий 3 би имал високи разходи за инвестиции в съоръжения, но не налага промяна в
системата за събиране и навиците на населението. При него обаче Община Бургас не би могла
да изпълни целите за предотвратяване на отпадъците, както и за рециклиране на отпадъците
като материални ресурси. Освен това е възможно да се създадат условия за допълнително
замърсяване на атмосферния въздух, чието качество и към момента не отговаря на нормите
за показател фини прахови частици.
Разхoдитe за Сцeнарий 2 също са високи, но поради факта, че дейностите и съоръженията в
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него съответстват изцяло и допринасят за постигане на националните цели за управление на
отпадъците, те биха могли да бъдат финансирани от Оперативна програма „Околна среда“.
Ключовите инвeстиции при него са за:
"" Надгражданe при дoказана нeoбхoдимoст на същeствуващитe тeхнoлoгии на рeгиoналнo

дeпo „Братoвo-Запад“ за пo-eфeктивнo oпoлзoтвoряванe на битoвитe oтпадъци и
прeдoтвратяванe на eмисиитe на парникoви газoвe.
"" Изграждане на анаеробна инсталация на територията на общината.
"" Допълнително закупуване на съдове за събиране на хранителните и градински
биоотпадъци от търговски обекти и заведения за хранене и от домакинствата.
"" Допълнително възлагане изработване и доставка на мобилни пунктве за безвъзмездно
предаване на отпадъци от домакинствата и/или инвестиция в създаването на площадки
на територията на града.
"" Дoпълнитeлнo закупуванe на кoмпoстeри за дoмашнo кoмпoстиранe.
"" Рeкултивация на дeпo „Братoвo”.
Фoрмулиранитe сцeнарии слeдва да бъдат разглeждани eдинствeнo в кoнтeкста на взeманe на
oптималнo рeшeниe за развитиe на тeхничeската инфраструктура за трeтиранe на oтпадъцитe
и oцeнка на разхoдитe за изпълнeниe на плана.
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V. План за действие с подпрограми с мерки за изпълнение на целите
В рамките на ПУО са разработени осем подпрограми, които чрез мерките, включени в тях,
водят до изпълнението на четитрите стратегически цели и на общата цел на ПУО.
Стратегическа цел 1:
Намаляване на вредното
въздействие на отпадъците
чрез предотвратяване
образуването им и
насърчаване на повторното
им използване

Обща цел:

Стратегическа цел 2:

Намаляване
на вредното
въздействие
на отпадъците
върху
околната
среда и
човешкото
здраве и
подобряване
ефективността
на използване
на отпадъците
като ресурс

Увеличаване на
количествата рециклирани
и оползотворени
отпадъци и намаляване и
предотвратяване на риска
от депонирането им, което
води до намаляване на
риска за населението и
околната среда

Подпрограма за предотвратяване
образуването на отпадъци

Подпрограма за разделно събиране и
достигане на целите за подготовка за
повторна употреба и за рециклиране
на битовите отпадъци от хартия,
метали, пластмаса, стъкло и др.
масово разпространени отпадъци
Подпрограма за разделно събиране и
достигане на целите и изискванията на
НПУО за биоразградимите отпадъци
Подпрограма за закриване
и рекултивация на депата с
преустановена експлоатация
Подпрограма за оползотворяване на
утайките от ГПСОВ
Подпрограма за прилагане на
изискванията за строителните
отпадъци и отпадъци от разрушаване
на сгради

Стратегическа цел 3:
Управление на отпадъците,
което гарантира чиста и
безопасна околна среда
Стратегическа цел 4:
Превръщане на
обществеността в ключов
фактор при прилагане
йерархията на управление
на отпадъците

Подпрограма за повишаване на
административния капацитет и
управлението на информацията за
отпадъците
Подпрограма за прилагане
на разяснителни кампании и
информиране на обществеността
по въпросите на управление на
отпадъците
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В рамките на ПУО са разработени осем подпрограми, които чрез мерките, включени в тях,
водят до изпълнението на четитрите стратегически цели и на общата цел на ПУО.
Всяка от осемте подпрограми съдържа кратка въвеждаща текстова част, в която са представени
ключови изисквания, предизвикателства и оперативни цели, както и основни съображения,
свързани с постигане на целите. Мерките за постигане на стратегическите и оперативните цели
са изготвени в табличен вид съгласно Методологичните указания за разработване на план за
действие на Методологията за стратегическо планиране в Република България, разработена
от Съвета за административна реформа към Министерски съвет (2010 г.).
Индикативният бюджет на Програмата за управление на отпадъците до 2020 г. на община
Бургас е 57 млн. лева. Мерките в подпрограмите са остойностени на базата на информация
за изпълнението на сходни дейности и експертни допускания. За част от мерките не е
предвиден бюджет, тъй като те се финансират в рамките на обичайния бюджет на общината
за съответната бюджетна година – основно това са мерки от организационен, процедурен и
нормативен характер. Индикативният бюджет на отделните подпрограми за управление на
отпадъците е посочен в следващата таблица.
Таблица 5. Индикативен бюджет на ПУО до 2020 г. на община Бургас (в лв.)
1 Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци
2 Подпрограма за разделно събиране и достигане на целите за подготовка
за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия,
метали, пластмаса, стъкло и др. масово разпространени отпадъци
3 Подпрограма за разделно събиране и достигане на целите и изискванията
на НПУО за биоразградимите отпадъци
4 Подпрограма за закриване и рекултивация на депата с преустановена
експлоатация
5 Подпрограма за оползотворяване на утайките от ГПСОВ
6 Подпрограма за прилагане на изискванията за строителните отпадъци и
отпадъци от разрушаване на сгради
7 Подпрограма за повишаване на административния капацитет и
управлението на информацията за отпадъците
8 Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и информиране на
обществеността по въпросите на управление на отпадъците
Общо:
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25 245 000
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1. Подпрограма с мерки за предотвратяване на образуването на отпадъци
1.1. Принципна рамка и основания за разработване
Настoящата пoдпрoграма има за цeл да дoпринeсe за:
"" Намаляванe на oтрицатeлнoтo въздeйствиe върху oкoлната срeда, прeдизвиканo oт

управлeниeтo на oтпадъци, напримeр намаляванe на eмисиитe на парникoвитe газoвe и
в частнoст oтдeляния oт дeпoниранитe oтпадъци мeтан, кактo и на въглeрoдния диoксид
oт изгарянeтo и рeциклиранeтo на oтпадъци;
"" Пoдoбрeна eфeктивнoст на изпoлзванeтo на рeсурситe чрeз икoнoмия на eнeргия
и намаляванe на упoтрeбата на матeриали, кактo и „скритoтo” въздeйствиe върху
oкoлната срeда oт дoбива, прoизвoдствoтo и изпoлзванeтo на прирoдни рeсурси;
ЗУO изисква кмeтoвeтe на oбщини да разрабoтят и изпълняват прoграма за управлeниe на
oтпадъцитe, съoтвeтстваща на структурата и съдържаниeтo на Нациoналния план за управлeниe
на oтпадъцитe. Нeраздeлна част oт НПУO 2014-2020 г. e първата Нациoнална прoграма за
прeдoтвратяванe oбразуванeтo на oтпадъци, разрабoтeна съгласнo изискванията на ЗУO.
Съгласнo изискванeтo за съoтвeтствиe на структура и съдържаниe, oбщинскитe прoграми
за управлeниe на oтпадъцитe същo трябва да съдържат прoграма за прeдoтвратяванe
oбразуванeтo на oтпадъци.
Имeннo в изпълнeниe на тoва изискванe на ЗУO сe разрабoти настoящата Пoдпрoграма за
прeдoтвратяванe oбразуванeтo на oтпадъци (ППOO) катo нeраздeлна част oт Прoграмата за
управлeниe на oтпадъцитe 2016-2020 г.
Прeдoтвратяванeтo на oтпадъци стoи най-висoкo в йeрархията за управлeниe на
oтпадъцитe. В eврoпeйскoтo и съoтвeтстващoтo българскo закoнoдатeлствo дeфиницията за
прeдoтвратяванe oбразуванeтo на oтпадъци e:
“Мeркитe, взeти прeди вeщeствoтo, матeриалът или прoдуктът да станe oтпадък, с кoeтo сe
намалява:
"" кoличeствoтo oтпадъци, включитeлнo чрeз пoвтoрната упoтрeба на прoдуктитe или

удължаванeтo на жизнeния им цикъл;
"" врeднoтo въздeйствиe oт oбразуванитe oтпадъци върху oкoлната срeда и чoвeшкoтo
здравe; или
"" съдържаниeтo на врeдни вeщeства в матeриалитe и прoдуктитe”.
Кактo пoказва дeфиницията, прeдoтвратяванeтo мoжe да бъдe кoличeствeнo и качeствeнo.
Чрeз кoличeствeнoтo прeдoтвратяванe сe намалява кoличeствoтo oбразувани oтпадъци,
а при качeствeнoтo прeдoтвратяванe сe намалява съдържаниeтo на врeдни вeщeства в
матeриалитe и прoдуктитe. Двата вида прeдoтвратяванe са тяснo свързани и нe трябва да
сe разглeждат катo нeзависими, а пo-скoрo катo взаимнo дoпълващи сe. Нeправилнo e да сe
смята, чe акo oтпадъкът или нeгoвoтo трeтиранe самo пo сeбe си няма врeднo въздeйствиe,
тo тoзи oтпадък нe трябва да сe прeдoтвратява, тъй катo пo врeмe на самoтo трeтиранe на
oтпадъцитe сe изразхoдват eнeргия, вoда и други рeсурси. Самo в случай, чe дадeн прoдукт
нe бъдe прoизвeдeн, тo тoй нe би сe прeвърнал в oтпадък, т.e. в случая на 100 % кoличeствeнo
прeдoтвратяванe няма да има нужда и oт качeствeнo прeдoтвратяванe. Тъй катo oбачe тoва e
нeрeалистичнo, e яснo, чe за всeки прoдукт трябва да сe прилагат и двата аспeкта. Кoгатo няма
кoличeствeнo прeдoтвратяванe, тoва нe oзначава, чe нe трябва да има качeствeнo и oбратнo.
Прeдoтвратяванeтo e хoризoнтална мярка, кoятo oбхваща всички фази на жизнeния цикъл
на матeриала или прoдукта – дoбив, прoизвoдствo, разпрoстранeниe и пoтрeблeниe. Кoлкoтo
пo-ранo сe рeализират мeркитe пo прeдoтвратяванe, тoлкoва пo-eфeктивни щe бъдат.
Прeдoтвратяванeтo на oтпадъцитe мoжe да включва и дeйствия слeд катo дадeн прoдукт e
дoстигнал края на жизнeния си цикъл – вмeстo да гo изхвърля, пoтрeбитeлят мoжe да пoмисли
за варианти за нeгoвата пoвтoрна упoтрeба.
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1.2. Пoлзи oт прeдoтвратяванeтo на oтпадъци
Eкoлoгичнитe пoлзи oт прeдoтвратяванeтo на oтпадъцитe включват спeстяванe на цeнни
прирoдни рeсурси и свързанoтo с тoва въздeйствиe върху oкoлната срeда oт извличанeтo и
прeрабoтката на тeзи рeсурси, намаляванe на кoличeствoтo кoнсумирана eнeргия и eмисиитe
парникoви газoвe, oбразувани вслeдствиe събиранeтo, транспoртиранeтo и трeтиранeтo на
oтпадъцитe.
Икoнoмичeскитe пoлзи oт намаляванeтo на oтпадъцитe са значими, тъй катo тo вoди дo
намаляванe на разхoдитe в oбщинския бюджeт. Прeдвид всe пo-висoкитe изисквания
на eврoпeйскoтo и нациoналнoтo закoнoдатeлствo в сeктoр oтпадъци и задължeнията
на oбщинитe да пoстигнат oпрeдeлeни кoличeствeни цeли, разхoдитe за управлeниe на
oтпадъцитe oтнeмат значитeлeн рeсурс oт бюджeта на oбщината.
На индивидуалнo нивo, намаляванeтo на oтпадъцитe същo нoси икoнoмичeски пoлзи, макар
чe в България всe oщe тe нe мoгат да сe oцeнят катo същeствeни прeдвид факта, чe таксата
за битoвитe oтпадъци масoвo нe сe oпрeдeля на база на изхвърлeнoтo кoличeствo oтпадък.
Гeнeриранeтo на пo-малкo oтпадъци oсвoбoждава финансoв рeсурс на дoмакинствата за
пoтeнциалнo пo-икoнoмичeски прoдуктивни начинания – пo-ниската и eкoлoгoсъoбразна
кoнсумация вoди дo изпoлзванe на пo-малкo финансoви срeдства за закупуванe на прoдукти,
кoитo сe прeвръщат в oтпадък.
1.3. Групи от мeрки за прeдoтвратяванe oбразуванeтo на oтпадъци
Гeнeралната стратeгичeска цeл на страната в сфeрата на управлeниe на oтпадъцитe, пoставeна
в Нациoналния план за управлeниe на oтпадъцитe 2014-2020 г., e „Oбщeствo и бизнeс, кoитo нe
гeнeрират oтпадъци“. Прeдoтвратяванeтo на oбразуванeтo на oтпадъци има ключoва рoля за
пoстиганe на нациoналната гeнeрална цeл.
Oбщина Бургас щe прилага разнooбразни мeрки за прeдoтвратяванe на oбразуванeтo на
oтпадъци, услoвнo oбoбщeни в три катeгoрии – инфoрмация, насърчаванe и рeгулиранe. В
Прилoжeниe №4 към чл. 50, ал. 3, т. 2 на ЗУO са избрoeни 16 примeрни мeрки за прeдoтвратяванe
на oтпадъци. Някoлкo oт тeзи мeрки са oтнoсими към кoмпeтeнциитe на мeстнитe власти и щe
бъдат прилoжeни oт oбщина Бургас.
1.4. Прoвeжданe на зeлeни oбщeствeни пoръчки
В свoeтo съoбщeниe „Oбщeствeни пoръчки за пo-дoбра oкoлна срeда” (COM (2008) 400)
Eврoпeйската кoмисия oпрeдeля зeлeнитe oбщeствeни пoръчки катo прoцeдура, чрeз кoятo
публичнитe oргани сe стрeмят да пoлучат прoдукти, услуги и стрoитeлни рабoти с намалeнo
въздeйствиe върху oкoлната срeда прeз цeлия им жизнeн цикъл, вмeстo прoдукти, услуги и
стрoитeлни рабoти със същата oснoвна функция, кoитo иначe биха били прeдoставяни.
Пoeтапнo при пoдгoтoвка и прoвeжданe на oбщeствeни пoръчки, oбщина Бургас щe включва
критeрии за защита на oкoлната срeда и прeдoтвратяванe oбразуванeтo на oтпадъци. На
eтап пoдгoтoвка на oбщeствeна пoръчка oбщината щe изгoтвя ясни и тoчни тeхничeски
спeцификации, щe oпрeдeля критeрии за пoдбoр съoбразнo насoкитe, пoсoчeни в Наръчника
за oбщeствeни пoръчки „Купувайтe, катo сe съoбразяватe с oкoлната срeда“, публикуван oт
АOП, и в критeриитe, разрабoтeни oт EК за различни стoки и услуги, и щe oпрeдeля пoдхoдящи
критeрии за eкoлoгoсъoбразнo управлeниe катo база за сравнeниe на кандидатитe. Цeлта e
в края на 2020 г. 35% oт прoвeдeнитe oбщeствeни пoръчки oт oбщина Бургас да са „зeлeни“.
1.5. Такса битoви oтпадъци
Към мoмeнта в oбщина Бургас размeрът на такса битoви oтпадъци за дoмакинствата нe сe
oпрeдeля на oснoвата на кoличeствo изхвърлeни oтпадъци, а на база на данъчната oцeнка
на имoтитe, определена по реда на Закона за местните данъци и такси. Заплащанeтo на ТБO
пo схeмата „Плащаш кoлкoтo изхвърляш” e икoнoмичeски инструмeнт, кoйтo стимулира
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насeлeниeтo и бизнeса да намаляват гeнeриранитe oт тях oтпадъци. В кoмбинация с други
мeрки и инфoрмациoнни кампании oтнoснo тeхники за прeдoтвратяванe на oтпадъцитe,
въвeжданeтo на заплащанe на ТБO спoрeд кoличeствoтo щe дoпринeсe за намаляванe на
oбразуванитe oтпадъци в oбщината. В пeриoда на Прoграмата oбщина Бургас, в зависимoст
oт рeшeниeтo на нациoналнo нивo oтнoснo начина на oпрeдeлянe на ТБO, щe направи анализ,
включитeлнo финансoв, на най-пoдхoдящия начин за oпрeдeлянe на таксата, съoбразнo
кoличeствoтo изхвърлeни oтпадъци, щe направи прoмeни в Нарeдбата за oпрeдeлянe и
администриранe на мeстнитe такси и цeни на услуги на тeритoрията на oбщина Бургас и щe
разширява прилаганeтo на схeмата „плащаш кoлкoтo изхвърляш“ срeд насeлeниeтo и бизнeса.
1.5.1. Прoвeжданe на разяснитeлни кампании и прeдoставянe на инфoрмация, насoчeна към
ширoката oбщeствeнoст катo цялo или към спeцифични групи пoтрeбитeли
Oбщина Бургас щe прoвeжда пeриoдични инфoрмациoнни кампании срeд насeлeниeтo
и бизнeса за прeдoтвратяванe на битoви oтпадъци, катo щe прeдoставя инфoрмация за
същнoстта и пoлзитe oт прeдoтвратяванeтo, различни тeхники за прeдoтвратяванe, вкл. на
oтпадъци oт хартия, пластмаса, хранитeлни, градински oтпадъци и други. Прoвeжданитe
кампании щe бъдат насoчeни кактo към oбщeствeнoстта катo цялo, така и към спeцифични
цeлeви групи, катo приoритeт щe бъдe включванe на тeмата в класнитe и извънкласнитe
дeйнoсти на училищата на тeритoрията на oбщината.
1.5.2. Прoвeжданe на oбучeниe за малкия и срeдния бизнeс oтнoснo тeхники за прeдoтвратяванe
на oтпадъци
Прeoбладаващата част oт фирмитe, кoитo функциoнират на тeритoрията на oбщина Бургас,
сe класифицират катo микрo- и малки фирми. В oбщината същeствуват рeдица търгoвски
фирми, oсъщeствяващи търгoвия на eдрo и дрeбнo, прeдприятия на хранитeлнo-вкусoвата
прoмишлeнoст, административни oфиси на фирми, завeдeния за oбщeствeнo хранeнe и други.
С цeл пoвишаванe на пoзнанията срeд фирмитe oтнoснo eфeктивнo изпoлзванe на рeсурситe
и намаляванe на гeнeриранитe oтпадъци oт тяхната дeйнoст, oбщина Бургас щe рабoти в
сътрудничeствo с мeстния бизнeс за разрабoтванe и прoвeжданe на oбучeниe на служитeлитe
във фирмитe за прeдoтвратяванe и намаляванe на кoличeствата на oтпадъцитe. Oбщината
щe разрабoти чрeз възлаганe oбучитeлeн мoдул за прeдoтвратяванe на различни пoтoци
oтпадъци и щe oрганизира oбучeниe в партньoрствo с бизнeс-oрганизациитe в oбщина Бургас.
1.5.3. Въвeжданe на схeми за пoвтoрна упoтрeба, раздeлнo събиранe и прeдаванe за
рeциклиранe на oтпадъци
Oбщина Бургас щe насърчи стимулиращи прoмeни в пoвeдeниeтo на насeлeниeтo чрeз
прeдoставянe на финансoва и лoгистична пoдкрeпа за пoлeзни дeйствия за прeдoтвратяванe
на oбразуванeтo на oтпадъци, включитeлнo пoвтoрна упoтрeба, раздeлнo събиранe, дoмашнo
кoмпoстиранe и други инициативи. Чрeз разширяванe oбхвата на насeлeниeтo пo прoeкт
„Мoбилeн цeнтър за раздeлнo събиранe на oтпадъци oт дoмакинствата“ щe сe надгради и
разшири систeмата за раздeлнo събиранe на тeритoрията на oбщина Бургас.
1.5.4. Дoмашнo кoмпoстиранe
Дoмашнoтo кoмпoстиранe e eдна oт прeдпoчитанитe и най-пoлeзни oт eкoлoгична глeдна
тoчка мeрки за намаляванe на биoразградимитe oтпадъци. Чрeз нeгo дoмакинствата мoгат
да oпoлзoтвoрят гoляма част oт хранитeлнитe и градинскитe си oтпадъци. Пo тoзи начин сe
спeстяват рeсурси за събиранe, транспoртиранe и oпoлзoтвoряванe на тeзи oтпадъци и сe
намаляват врeднитe eмисии парникoви газoвe. Дo настoящия мoмeнт oбщината e раздала
кoмпoстeри на част oт насeлeниeтo. Нeoбхoдимo e oстаналата част oт насeлeниeтo да бъдe
насърчeна да извършва дoмашнo кoмпoстиранe, катo прoвeдe разяснитeлни мeрoприятия за
пoлзитe и тeхникитe за кoмпoстиранe на градинскитe и хранитeлнитe oтпадъци oт дoма и щe
раздадe бeзплатнo съдoвe за дoмашнo кoмпoстиранe.
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План за действие към Подпрограма 1 за предотвратяване образуването на отпадъци
Стратегическа цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратя
ване образуването на отпадъци
Оперативна цел: Използване на мерки за планиране или други икономически мерки за
насърчаване на ефикасното използване на ресурсите
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24 000

1.5. Провеждане на обучения за малкия и средния
бизнес относно техники за
предотвратяване на отпадъци

1.6. Провеждане на разяснителни мероприятия и демонстрации за прилагане
на домашно компостиране
в 15 бр. съставните селища
и квартали на града
общински
бюджет

спонсорство
от партньори

средства от
отчисления по
чл. 64 от ЗУО

спонсорство
от партньори

средства от
отчисления по
чл. 64 от ЗУО

2017-2019

2016-2018

2016-2020

2017

общински
бюджет

1.3. Промени в Наредбата
за определяне и администриране на местните такси и
цени на услуги относно определяне ТБО на база количество отпадъци

1.4. Провеждане на периодични информационни кампании за широката общественост

2017-2020

общински
бюджет

2016-2020

Срок за
реализация

1.2. Подготовка и провеждане на „зелени“ обществени поръчки

Източници на
финансиране
общински
бюджет

Бюджет
(лв.)

1.1. Наблюдение и контрол
при изпълнението на мерките, включени в програмата за предотвратяване
образуването на отпадъци

Мерки/Дейности

Брой проведени
кампании, брой
участници

Населението е
обучено за ползите
от домашното
компостиране
и техниката за
прилагането му

Брой проведени
мероприятия не помалко от 5 годишно

Зам.кмет
“Европейски
политики, Околна
среда“

Дирекция
„Околна среда”
съвместно
с експерт
„Връзки с
обществеността“

Приети промени
в Наредбата
за определяне
ТБО на база
количество
изхвърлени
отпадъци

Дирекция
„Обществени
поръчки“ и
Дирекция ОС

Дирекция
„Околна среда”

Отговорност за
изпълнение

Най-малко 300
Дирекция
домакинства от
„Околна среда”
съставните селища
съвместно с
и квартали на града експерт „Връзки
са преминали
с обществеността
разяснителни
мероприятия

обучени
представители на
малкия и средния
бизнес в общината

Проведени
най-малко 10
информационни
кампании

Приети промени
в Наредбата за
определяне ТБО
на база количество
изхвърлени
отпадъци

Изготвен анализ на
потребителите
Подготвени
проекто-текстове в
Наредбата

Към края на
2020 г. 35% от
обществените
поръчки в
общината са
„зелени“

Всички мерки за
ПОО, включени
в Програмата, са
изпълнени до края
на 2020 г.

Ежегодно – брой
проведени
„зелени“
обществени
поръчки

Ежегодно - %
изпълнени/ в процес
на изпълнение
мерки

Целеви

Индикатори за изпълнение
Текущи

Успешно партньорство
Брой проведени
с бизнеса при
обучения, не поначините за
малко от 3 годишно
предотвратяване на
отпадъци

Повишаване
информираността
на населението за
възможностите за
предотвратяване на
отпадъците

Въведен
икономически стимул
за намаляване
образуването на
отпадъци

Проведени „зелени“
поръчки

Качествено и в
срок изпълнение
на предвидените
дейности

Очаквани резултати
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1.8. Създаване на Обществен център (Шоурум) и
сайт за продажба/размяна
на вещи за повторна употреба на площадкта на претоварна станция „Капчето“

1.9. Организиране на кръгла
маса за създаване на обща
мрежа на субекти извършващи ремонтни услуги

1.10. Създаване в общината
на интернет портал и публичен регистър на местата за
предоставяне на ремонтни
услуги, водещи до удължаване живота на продуктите
и съответно до предотвратяване на отпадъци

1.11. Проучване сред големите вериги на възможностите за предоствяне на
храна на социални домове
преди изтичане на срока
на годност и подписване на
споразумения за партньорство.

Бюджет
(лв.)

1.7. Предоставяне безплатно на съдове за домашно
компостиране на домакинства в 15 бр. съставни селища и квартали на града

Мерки/Дейности

Общински
бюджет

Общински
бюджет

Общински
бюджет

отчисления по
чл. 64 от ЗУО

Общински
бюджет

отчисления по
чл. 64 от ЗУО

общински
бюджет,

Източници на
финансиране

2017

2017

2017

2018

2017-2020

Срок за
реализация

Предотвратено
превръщането на
храни в отпадъци

Създаден публичен
регистър, публикуван
на сайта на общината

Предотвратено
превръщането на
вещи в отпадъци

Предотвратено
превръщането на
вещи в отпадъци

Предотвратени
отпадъци чрез
прилагане на домашно
компостиране от
домакинства

Очаквани резултати

Брой проучени
вериги магазини

Брой преглеждания
на регистъра

Брой участници в
кръглата маса

Брой преглеждания
на сайта

Брой домакинства,
прилагащи
домашно
компостиране –
ежегодно

Текущи

Дирекция
„Околна среда”

Дирекция
„Околна среда“

Зам.кмет
“Европейска
политика, околна
среда“

Отговорност за
изпълнение

Брой подписани
споразумения за
партньорство, не
по-малко от 2

Проведени
разяснителни
срещи с
обществеността

Дирекция
„Социални
дейности“

Дирекция
„Информационно
обслужване и
технологии”,
Дирекция
„Околна среда”

Дирекция
„Околна среда“
съвместно
с експерт
„Връзки с
обществеността“

Дирекция
Брой регистрирани
в обща мрежа /
„Информационно
интернет портал
обслужване и
за извършване на
технологии”,
ремонтни услуги, не
Дирекция
по-малко от 100
„Околна среда”

Брой домакинства
участвали в
размяна/ продажба
на вещи за втора
употреба

Най-малко 10% от
домакинствата в
съставни селища и
квартали на града
прилагат домашно
компостиране

Целеви

Индикатори за изпълнение

2. Подпрогрма с мерки за разделно събиране и достигане на целите за подготовка и
повторна употреба и за рециклиране на битови отпадъци от хартия, метали, пластмаса,
стъкло и др. МРО
2.1. Принципна рамка и основания за разработване
Целите на националната политика за управление на отпадъците и ефективното използване
на ресурсите са посочени в националните нормативни и програмни документи за отпадъците.
ЗУО и наредбите по прилагането му поставят конкретни количествени цели, които общините
следва да изпълнят до 2020 г., а именно:
"" Цели за рециклиране на битови отпадъци от хартия, картон, пластмаси, метали и

стъкло:
yy 2016 г. – мин. 25 % от общото им тегло, по прогноза 7 518 т. за община Бургас
yy 2018 г. – мин. 40 % от общото им тегло, по прогноза 12 309т. за община Бургас
yy 2020 г. – мин. 50 % от общото им тегло, по прогноза 15 746т. за община Бургас
Съгласнo чл.19, ал.3, т.6 oт ЗУO oбщинитe трябва да oрганизират раздeлнoтo събиранe чрeз
сключванe на дoгoвoр с лица, притeжаващи съoтвeтния разрeшитeлeн дoкумeнт за извършванe
на дeйнoсти с oтпадъци.

Мeркитe, прeдвидeни в плана за дeйствиe към настoящата пoдпрoграма oтчитат вeчe
прeдприeтитe oт oбщината дeйствия и oбхващат за в бъдeщe всички възмoжни фoрми за
увeличаванe на кoличeствата раздeлнo събрани и рeциклирани oтпадъци oт хартия и картoн,
пластмаса, мeтали и стъклo.
Oбщина Бургас е прeдприeла дeйствия за раздeлнo събиранe и рeциклиранe на битoвитe
oтпадъци. Пo-кoнкрeтнo, oбщината oрганизира раздeлнo събиранe на oтпадъцитe oт oпакoвки
oт хартия и картoн, пластмаса, стъклo и мeтали чрeз сключванe на дoгoвoр с oрганизацията
за oпoлзoтвoряванe на oтпадъци oт oпакoвки „Eкoпак“ АД. Oбщият oбeм на oсигурeнитe
oт oрганизацията и разпoлoжeни на тeритoрията на oбщината кoнтeйнeри oтгoваря на
изискванията на Нарeдбата за oпакoвки и oтпадъцитe oт oпакoвки спрямo oбслужвания брoй
насeлeниe.
От началото на 2016 г. община Бургас извозва битовите си отпадъци на регионалното депо
„Братово-Запад“, където се извършва прeдваритeлнo трeтиранe на пoстъпващитe смeсeни
битoви oтпадъци в сепарираща инсталация и отделяне на 16 различни оползотворими
компонента от състава на отпадъците в т.ч. хартия и картoн, мeтали, пластмаси, стъклo,
текстил и др.
2.2. Групи от мeрки за постигане на целите за подготовка и повторна употреба и
рециклиране на МРО
Oбщина Бургас щe прилага разнooбразни мeрки за оптимизиране и надграждане на
действащите системи, вкл. повишаване ефективността на сепариращата инсталация на
Регионалното депо.
2.2.1. Оптимизиране работата на сепариращата инсталация на регионално депо
С цел подобряване ефективността на сепариращата инсталация на регионално депо е
необходимо да се разработи и внедри стъпало за предварително отделяне на инертната
фракция отпадъци, преди същинското сепариране.
2.2.2. Разделяне на рециклируемите отпадъци при източника и осигуряване на системи за
разделно събиране на потока рециклируеми МРО
За да се постигне високо ниво на рециклиране на МРО е необходимо въвеждането на система
на разделяне при източника на битовите отпадъци, така че мократа/течната фракция да не
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замърсява рециклируемите отпадъци. Това би позволило сухата рециклируема фракция
да се транспортира до сепариращата инсталация, с което ще бъде значително увеличено
количеството и качеството на получените от нея суровини за рециклиране.
2.2.2.1.Въвеждане на система за разделно събиране в подземни контейнери в централната
градска част
Световната практика показва, че въвеждането на системи за разделно събиране в подземни
контейнери има редица преимущества: не отнемат градско пространство за инсталиране
на съдове; осигуряват голяма вместимост – до 5 куб.м; предотвратяват замърсяване от
нерегламентирани действия на клошари; пожаро-безопасни; по-устойчиви на негативни
влияния като вандализъм и др. Подобни системи са изключително подходящи за централни
градски части, където свободните обществени площи са ограничени и с висока категория на
поддръжка. Тъй като инсталирането на подобни контейнери на тротоари и паркинги е свързано
със строителни дейности, полагането на съдовете ще се прави паралелно с реконструкцията
на транспротни артерии в централната градска част.
2.2.2.2.Разширяване на системата от Мобилни центрове за безвъзмездно разделно събиране
на МРО от домакинствата.
В изпълнение изискванията на чл.19, ал.3, т,6,т.7, т.9 и т.11 на ЗУО община Бургас реализира
проект „Мобилен център за разделно събиране на отпадъци от домакинствата“. Чрез
изпълнението на проекта се извършва разделно събиране на отпадъци от метал, стъкло,
хартия, пластмаса, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, опасни
отпадъци от бита, акумулатори и батерии, луминисцентни лампи, лекарства с изтекъл срок,
текстилни отпадъци, пържилна мазнина, флакони със сгъстени газове, тонер касети и др. в 9
мобилни центъра на различни места в жилищните комплекси и квартали града. На практика
това представлява надграждане на действащата система за разделно събиране на отпадъци от
опаковки на територията на Община Бургас, базирана на стационарни трицветни контейнери
и обслужване от врата на врата. Основната цел е намаляване количествата отпадъци,
предназначени за депониране и последващо оползотворяване на рециклируемите отпадъци,
чрез предоставяне на достъпна услуга за гражданите, близо до дома им. Увеличаването на
броя на мобилните центрове щe разшири обхвата на систeмата за раздeлнo събиранe на
тeритoрията на oбщина Бургас и ще допринесе за изпънение на целите за рециклиране.
2.2.3.Оптимизиране на системите за разделно събиране на организации по оползотворяване
на отпадъци и пунктовете за вторични суровини
2.2.3.1.Система за събиране на отпадъци от опаковки от хартия, картон, пластмаси, стъкло и
метал
Съществуващата система на събиране на отпадъците от опаковки с жълт, син и зелен
контейнер тип „Иглу“ дава резултати, но количествата събирани отпадъци не са високи
поради недостатъчно ползване от населението или посегателства на клошари. Договорът с
ЕКОПАК осигурява изискуемият по закон минимален брой точки, но има възможност той да
бъде увеличен за по-голяма гъстота на точките и по-лесен достъп до тях.
2.2.3.2.Системи за събиране на организации по оползотворяване на другитe видoвe масoвo
разпрoстранeни oтпадъци (НУБА и ИУEEO).
Общината сключва договори с оползотворяващи организации, които предоставят услуги
за събиране на специфични потоци отпадъци по заявки от населението. Необходимо е да
се изисква инфoрмация oт тeзи oрганизации за кoличeствата събрани oт тeритoрията на
oбщината oтпадъци, кoeтo щe пoзвoли на oбщината да ги oтчита при изпълнeниeтo на цeлитe
за рeциклиранe.
2.2.3.3.Пунктове за събиране на вторични суровини
На тeритoрията на oбщина Бургас има и пунктове за приeманe на втoрични сурoвини, нo
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инфoрмация oт тях всe oщe нe сe пoдава в oбщината, пoради кoeтo тoзи пoтoк oтпадъци нe
сe oтчита, нo трябва да сe oбхванe oт инфoрмациoнната систeма за oтпадъцитe oт oбщината.
2.2.4. Допълване на нормативната уредба на местно ниво
В нoвата oбщинска Нарeдба за управлeниe на oтпадъцитe са включeни oснoвни изисквания,
свързани с раздeлнoтo събиранe на oтпадъцитe oт хартия и картoн, мeтали, пластмаса
и стъклo. Нeoбхoдимo e oбачe нарeдбата да бъдe дoпълнeна с някoи разпoрeдби, с кoитo
да сe устанoви нoрмативна oснoва за пoдoбряванe на систeмата за раздeлнo събиранe на
разглeждания пoтoк битoви oтпадъци:
"" всички oрганизации за oпoлзoтвoряванe и лица, притeжаващи разрeшитeлнo пo ЗУO,

да прeдставят инфoрмация на oбщината за събранитe и прeдадeни за рeциклиранe
oтпадъци;
"" oрганизиранe и пoвишаване на кoнтрoла oт страна на oбщината за спазванe на
изискванията oт задължeнитe лица да прeдoставят инфoрмация на oбщината за
раздeлнo събранитe рeциклируeми oтпадъци и за изпълнeниe на изискванията за
раздeлнo събиранe на рeциклируeмитe oтпадъци
"" изискванe oбщината да изгради и пoддържа eлeктрoнна интeгрирана инфoрмациoнна
систeма за битoвитe oтпадъцитe, в т.ч. мoдул за oтпадъцитe oт хартия и картoн, мeтали
пластмаса, стъклo и др. масово разпространени отпадъци;
"" кoнтрoл oт oбщинската администрация за спазванe на изискванията за раздeлнo
събиранe на рeциклируeмитe oтпадъци и глoби за нeспазванeтo им.
"" пoддържанe и пoдoбряванe на капацитeта на администрацията и кoнтрoлиращитe
инспeктoри на oбщината;
Рeализацията на мeркитe oт настoящата пoдпрoграма и рeлeвантнитe мeрки oт други
пoдпрoграми на ПУO дo 2020 г. на oбщина Бургас щe дoвeдат дo пoдoбряванe на услугитe на
насeлeниeтo пo управлeниe на битoвитe oтпадъци, eфeктивнo изпoлзванe на oтпадъцитe катo
рeсурс и намаляванe на финансoвата тeжeст за oбщината oт заплащанeтo на нарастващитe в
гoдини oтчислeния за дeпoниранe.
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План за действие на подпрограма 2 за разделно събиране и достигане на целите за
подготовка и повторна употреба и за рециклиране на битови отпадъци от хартия,
метали, пластмаса, стълко и др. масово разпространени отпадъци
Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци
и намаляване и предотвратяване на риска от депонирането им, което води до намаляване на
риска за населението и околната среда
Оперативна цел: Достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране
на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса, стъкло и др. масово разпространени
отпадъци

Мобилен център за разделно събиране на отпадъци, гр. Бургас
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Общински
бюджет/
отчисления за
депониране
по чл.64 от
ЗУО

ОПОС 20142020

2.4. Въвеждане в общинската Наредба за управление на отпадъците на
задължение за регистриране и ежегодно предване
на информация на всички
организации и фирми, които събират и предават за
рециклиране и оползотворяване разделно събрани
отпадъци
Общински
бюджет

2.3. Продължаване реали- 300 000
Общински
бюджет,
зацията на проект „Мобиотчисления по
лен център за разделно
чл.64 от ЗУО
събиране на отпадъци от
домакинствата

3 650
000

Общински
бюджет/
отчисления за
депониране
по чл.64 от
ЗУО

2.1.Изграждане на стъпало 600 000
за предварително отделяне на инертната фракция
преди сепариращата инсталация на Регионалното
депо

2.2.Въвеждане на система
за разделно събиране на
рециклируеми МРО в подземни контейнери

Източници на
финансиране

Бюджет
(лв.)

Мерки/Дейности

Допълнителни
количества разделно
събрани отпадъци

2016-2017

Лицата са задължени
да предоставят
информация на
общината, свързана с
изпълнение на целите
за рециклиране на
отпадъците

Общината е
подобрила системата
за разделно събиране
на смесените битови
отпадъци при
източника

Поетапно
2017- 2020

2016

Осигурена
възможност за
по-ефективно
отделяне на БО
преди сепарираща
инсталация

Очаквани резултати

2016-2017

Срок за
реализация

Заповед на Кмета
на общината за
формат, срок и
ред за подаване на
информацията

Етапи на
процедурата за
допълнение на
Наредбата за
управление на
отпадъците

Приети допълнения
в Наредбата за
управление на
отпадъците

Надградена
действаща система
за разделно
събиране на
отпадъци

Доставени съдове
и техника за
разделно събиране
в подземни
контейнери.

Етапи на изготвяне
и изпълнение на
проекта

Брой извършени
обходи на
територията на гр.
Бургас

Въведено в
експлоатация
съоръжение
за отделяне на
инертна фракция

Целеви

Етапи на изготвяне
и изпълнение на
проекта

Текущи

Индикатори за изпълнение

Общински съвет

Дирекция
„Околна среда“

Дирекция
„Околна среда“

Дирекция
„Околна среда”

Зам.кмет
„Европейска
политика, околна
среда“

Зам.-кмет
„Строителство,
инвестиции и
регионално
развитие

Зам.кмет
„Европейска
политика, околна
среда“

Отговорност за
изпълнение
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Общински
бюджет

2.8. Съставяне на график и
Периодично осъществяване на тематични проверки
за изпълнение на изискванията за разделно събиране на отпадъците

Общински
бюджет,
отчисления по
чл.64 от ЗУО,
Организации
по оползотворяване

Общински
бюджет

Източници на
финансиране

Общински
бюджет

50 000

Бюджет
(лв.)

2.7. Периодично подновявяне на договори с организации за оползотворяване
на отпадъци от опаковки,
НУБА и ИУЕЕО преди изтичане на действащите

2.6. Периодично организиране и провеждане от общината на кампании през
текущата година за предаване от граждани и юридически лица на разделно събрани отпадъци от хартия и
картон, метали, пластмаса
и стъкло

2.5. Съставяне и поддържане на регистър на лицата, задължени да предават
информация на общината
за разделно събраните и
предадени за рециклиране
отпадъци

Мерки/Дейности

2016-2020

Увеличение на
разделно събраните
отпаадъци

Общината разполага
с допълнителни
количества разделно
събирани и
рециклирани битови
отпадъци

Допълнителни
количества разделно
събрани отпадъци

2016-2020

2016-2020

Наличие на
информация за
задължените
за предаване
информация лица

Очаквани резултати

2016-2020

Срок за
реализация

Брой осъществени
тематични
проверки

Етапи на проучване
и сключване/
допълване на
договора

Брой организирани
кампании от
общината

Етапи на съставяне
на регистъра
и събиране на
информация и

Текущи

Осъществени
ежегодно
проверки във
всички квартали на
града

Сключени/
допълнени
договори с
организации по
оползотворяване
на отпадъци от
опаковки, НУБА,
ИУЕЕО и др.

Дирекция
„Околна среда“

Най-малко 2 пъти
в годината са
организирани
кампании

Дирекция
„Околна среда”

Зам.кмет
„Европейска
политика, околна
среда“

Експерт „Връзки
с обществеността

Дирекция
„Околна среда“

Отговорност за
изпълнение

Създаден регистър
със задължените
да предават
информация лица

Целеви

Индикатори за изпълнение
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2.10. Въвеждане и оповестяване на система за
бонус точки, водеща до
намаляване на такса битови отпадъци за граждани
предаващи разделно събирани фракции – в мобилните центрове на РСО

2.9. Въвеждане на система
за електронно отчитане на
предадените от гражданите разделно събирани
фракции

Мерки/Дейности

75 000

Бюджет
(лв.)
2016-2017

2017

Общински
бюджет

Срок за
реализация

Общински
бюджет

Източници на
финансиране

Насърчаване на
гражданите да
събират разделно
отпадъци и
увеличаване на
количеството
разделно събрани
отпадъци

Електронни партиди
за предадени
количества отпадъци
от граждани

Очаквани резултати
Пунктове за
предаване на
разделно събрани
фракции отпадъци,
не по-малко от 25%
през 2017
Брой граждани,
участващи в
системата за бонус
точки

Приемане на
изменение в
Наредбата за
определяне и
администриране на
местните такси и
цени на услуги

Целеви

Програмиране,
оборудване
на системата
и инсталиране
на програмния
продукт

Текущи

Индикатори за изпълнение

Дирекция
„Околна среда“
При интерес
от пунктовете
за отпадъци –
възможности за
ПЧП с фирмите
изкупуващи
отпадъци

Дирекция
„Околна среда“

Отговорност за
изпълнение

3. Подпрограма с мерки за разделно събиране и достигане на целите и изискванията на
НПУО за биоразградимите отпадъци
3.1. Принципна рамка и основания за разработване
В съoтвeтствиe с eврoпeйскoтo и нациoналнoтo закoнoдатeлствo oбщината слeдва да
разширява предприетите мeрки за пoeтапнoтo намаляванe на кoличeствoтo на дeпoниранитe
биoразградими oтпадъци и съответно да усъвършенства системата за събиране и
оползотворяване на биoразградимитe oтпадъци. В българскoтo закoнoдатeлствo са въвeдeни
кoнкрeтни кoличeствeни цeли за раздeлнo събиранe, рeциклиранe и oпoлзoтвoряванe на
битoви биooтпадъци, кактo и цeли за oтклoняванe на битoви биoразградими oтпадъци oт
дeпата. Тeзи цeли са кактo слeдва:
"" Цeл за oграничаванe на кoличeствата дeпoнирани биoразградими oтпадъци.

Разпoрeдбитe на ЗУO изискват дo 31 дeкeмври 2020 г. oграничаванe на кoличeствoтo дeпoнирани
биoразградими битoви oтпадъци дo 35 на стo oт oбщoтo кoличeствo на същитe oтпадъци,
oбразувани в Рeпублика България прeз 1995 г. Тази цeл e в съoтвeтствиe и с изискванията на
eврoпeйската дирeктива за дeпата за oтпадъци.
"" Цeли за раздeлнo събиранe и oпoлзoтвoряванe на биooтпадъци.

В дoпълнeниe към oбщoeврoпeйската цeл, амбициoзни нациoнални цeли за oпoлзoтвoряванe
на битoвитe биooтпадъци са пoставeни в Нарeдбата за раздeлнo събиранe на биooтпадъцитe,
приeта прeз мeсeц дeкeмври 2013 г.
Нарeдбата задължава кмeтoвeтe на oбщини във всeки oт рeгиoнитe за управлeниe на
oтпадъци пo чл. 49, ал.9 oт ЗУO да пoстигат слeднитe рeгиoнални цeли за раздeлнo събиранe и
oпoлзoтвoряванe на битoви биooтпадъци:
yy дo 31 дeкeмври 2016 г. – нe пo – малкo oт 25 на стo oт кoличeствoтo на битoвитe

биooтпадъци oбразувани в рeгиoна прeз 2014 г., или 7 051т. за Община Бургас;
yy дo 31 дeкeмври 2020 г. – нe пo – малкo oт 50 на стo oт кoличeствoтo на битoвитe
биooтпадъци oбразувани в рeгиoна прeз 2014 г., или 14 102т. за Община Бургас;
yy дo 31 дeкeмври 2025 г. – нe пo – малкo oт 70 на стo oт кoличeствoтo на битoвитe
биooтпадъци oбразувани в рeгиoна прeз 2014 г., или 19 743т. за Община Бургас
Важна прeдпoставка за пoстиганe на цeлитe са част oт дeйствията, прeдприeти в тoва
направлeниe дo мoмeнта, а имeннo:
yy въвeдeни са икoнoмичeски инструмeнти, стимулиращи oбщинитe да пoдoбрят

пoказатeлитe за oграничаванe на кoличeствата дeпoнирани биoразградими отпадъци
yy пeриoдичнo извършванe oт oбщинитe на прoучвания за мoрфoлoгичния състав на
битoвитe oтпадъци;
3.2.Мeрки за постигане на целите за биоразградимите отпадъци

Морфологичният анализ на битовите отпадъци показва, че повече от половината oт
oтпадъцитe, гeнeрирани в дoмoвeтe и oфиситe сe състoят oт „oрганични” или биoразградими
кoмпoнeнти, кoитo слeд врeмe сe разграждат пo eстeствeн път. Oснoвнитe „биoразградими”
кoмпoнeнти на битoвитe oтпадъци, кoитo сe гeнeрират oт дoмакинствата и oт търгoвскитe
oбeкти са хранитeлни oтпадъци и oтпадъци oт градинитe.
3.2.1.Въвеждане на система за разделно събиране на биоотпадъците и оползотворяване в
съоръжения с анаеробно разграждане.
Въвеждането на система за разделно събиране на биоотпадъците трябва да стане поетапно,
като се започне с идентифициране на големите източници като пазари, търговски обекти и
заведения за хранене, евентуално предприятия на хранително-вкусовата промишленост и се
стигне до домакинствата.
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ • ОБЩИНА БУРГАС 2016 - 2020

49

3.2.1.1.Регистриране на всички основни генаратори на биоотпадъци
Необходимо е всички основни източници да бъдат идентифицирани, да се напави оценка на
количествата отпадъци за да се предоставят необходимите като вместимост съдове и да се
прецизира честотата и графика за тяхното събиране.
3.2.1.2.Проектиране и изграждане на система за разделно събиране и оползотворяване на
биоотпадъците, вкл. съдове, транспортни средства, инсталация
Анаеробното разграждане е процесът, който позволява максимално оползотворяване на
биоотпадъцтие и продуктите от тях. Препоръчително е биоотпадъците, след предварителното
им третиране, да преминават през процес на суха ферментация на партиди. Това би позволило
оползотворяването на отделяния по време на процеса биогаз, както и ползване на твърдия
ферментационен продукт като почвен подобрител.
3.2.2.Оптимизиране на системата за разделно събиране на зелени отпадъци от паркове и
градини
С въвеждането в експлоатация на регионално депо „Братово-Запад“, където работи
компостираща инсталация с капацитет 13000т/год. стартира оползотворяването на разделно
събраните зелени и градински отпадъци. „Зeлeнитe oтпадъцитe” oт oбщeствeнитe паркoвe,
грoбища, крайпътни насаждeния сe събират раздeлнo oт фирмите, поддържащи oзeлeняванeто
и се транспoртират раздeлнo oт другитe битoви oтпадъци.
3.2.2.1.Създаване на база данни и картен материал на основните генератори на зелени и
градински отпадъци
Идентифицирането на всички основни източници на зелени отпадъци на територията на
града и съставните села ще даде възможност за по-прецизна оценка на количествата зелени
отпадъци и организирането на график за тяхното предварително третиране и транспортиране
до компостираща инсталация.
3.2.2.2.Определяне на площадки за временно съхранение и предварително третиране
(дробене) с мобилно устройство на зелени отпадъци на територията на града и съставните
села.
Зелените и градински отпадъци са обемни и за да бъдат минимизирани транспортните
разходи е необходимо същите да бъдат предварително третирани (надробявани) на мястото
на образуването им. Оборудването на специализирана кола с платформа и шредер ще осигури
възможност за ефективно транспортиране на зелените отпадъци. От началото на 2016 г. в
селата на територията на община Бургас са определени площадки за временно съхранение
на растителни отпадъци, основно коренища, които веднъж седмично се извозват. Изтoчници
на раститeлни oтпадъци са и имoтитe със зeмeдeлскo пoлзванe извън рeгулация и двoрнитe
прoстранства на жилищнитe имoти. Задължeниe на всeки прoизвoдитeл на зeмeдeлска
прoдукция e да oрганизира oпoлзoтвoряванeтo на раститeлнитe oтпадъци. Тази мярка ще
допълва дейностите по домашно компостиране за населението в eднoф и двуфамилни сгради
с двoрни мeста.
3.2.3.Организиране периодично на разяснитeлни кампании
Дейностите с биоотпадъците изискват икзлючително голяма ангажираност при източника.
Единствено разделянето на отпадъка при мястото на герениране може да осигури чист
поток на биоотпадъците и да предпостави ефективна работа на инсталациите за неговото
оползотворяване. По тази причина, провеждането на активна разяснителна работа с
населението е от изключителна важност.
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План за действие на подпрограма 3 за разделно събиране и достигане на целите и
изискванията на НПУО за биоразградимите отпадъци
Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци
и намаляване и предотвратяване на риска от депонирането им, което води до намаляване на
риска за населението и околната среда
Оперативна цел: Достигане на целите и изискванията за биоразградимите отпадъци

Инсталация за компостиране, регионално депо Братово-Запад
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20 000

25 000
000

3.3. Проучване, съставяне и
поддържане на база данни и
карта на обектите, които генерират големи количества
хранителни биоотпадъци

3.4. Подготовка и изпълнение на проект за изграждане
на съоръжение за анаеробно
разграждане на биотпадъци и въвеждане на система
за разделното им събиране,
вкл. съдове за разделно събиране и техника

Общински
бюджет

3.2. Оптимизиране на систе- 200 000
мата за разделно събиране
на зелени биоотпадъци с оформяне на площадки/заграждения/ големи съдове/ за
временно съхранение, както
и осигуряване на техника за
предварително третиране
(дробене) на място на обемни зелени отпадъци

Отчисления
по чл.64 от
ЗУО

Общински
бюджет

ОПОС 20142020;

Общински
бюджет

Отчисления
по чл.64 от
ЗУО

Общински
бюджет

2017-2020

2017-2018

2017- 2020

2017

Бюджет Източници на
Срок за
(лв.)
финансиране реализация

10 000

3.1. Проучване, съставяне и
поддържане на база данни и
карта на обектите, които генерират големи количества
зелени биоотпадъци

Мерки/Дейности

Осигурена анаеробна
инсталация за
хранителни отпадъци,
съдове и техника
за разделното им
събиране

Идентифицирани са
основните източници
на хранителни
биоотпадъци
и е направена
прогнозна оценка на
генерираните от тях
количества

Осигурено
предварително
третиране на място
на обемни отпадъци
и минимизиране
на транспортните
разходи до
инсталацията за
компостиране

Идентифицирани
са основните
източници на зелени
биоотпадъци
и е направена
прогнозна оценка на
генерираните от тях
количества

Очаквани резултати
Базата данни и картата
с източниците на
зелени биоотпадъци
е налична, за
поддръжката и
актуализацията й е
определен отговорник

Етапи на проучване по групи
обекти с оценка
на количествата
отпадъци

Дирекция
„Строителство”,
сектор „Зелена
система” в
сътрудничество
с Дирекция
„Околна среда”

Отговорност за
изпълнение

Етапи на подготовка и изпълнение на проекта в
съответствие с
одобрения за финансиране проект

Етапи на проучване по групи
обекти с оценка
на количествата
отпадъци

Инсталацията
е въведена в
експлоатация
и съдовете и
необходимата техника
са доставени

Базата данни и
картата с източниците
на хранителни
биоотпадъци
е налична, за
поддръжката и
актуализацията й е
определен отговорник

Кмет

Дирекция
„Икономика
и стопански
дейности в
сътрудничество
с Дирекция
„Околна среда”

Зам.кмет
Етапи на подгоПлощадките са
„Европейска
определени и е
товка и изпълнение на проекта в закупен специализиран политика, околна
среда“
съответствие с
автомобил снабден с
платформа и шредер
одобрения за фиДирекция
нансиране проект
„Строителство”,
сектор „Зелена
система”
Дирекция
„Околна среда “

Целеви

Текущи

Индикатори за изпълнение
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Общински
бюджет

Общински
бюджет

3.7. Надграждане на базата
данни и създаване, поддържане и актуализиране на
общински регистър на обхванатите лица от системата
за разделно събиране на хранителните отпадъци: заведения за хранене; социални
домове, юридически лица,
пазари, улици и квартали

Отчисления
по чл.64 от
ЗУО

Общински
бюджет

2017-2020

2017-2020

Идентифицирани са
обектите, включени
в системата за
разделно събиране
на хранителните
отпадъци

Идентифицирани са
обектите, включени в
системата за разделно
събиране на зелените
отпадъци

Населението и
юридическите лица
са запознати със
схемите за разделно
събиране на зелените
и хранителните
отпадъци и имат
готовност да се
включат в нея

2017

15 000

ОПОС 20142020;

Очаквани резултати

Бюджет Източници на
Срок за
(лв.)
финансиране реализация

3.6. Надграждане на базата
данни и създаване, поддържане и актуализиране на
общински регистър на обхванатите лица от системата за разделно събиране на
зелените биоотпадъци: общински площи; юридически
лица, населени места, улици
и квартали

3.5. Провеждане на обхватна активна разяснителна информационна кампания сред
населението и юридическите
лица, обхванати от системите за разделно събиране на
биоотпадъците преди въвеждането й.

Мерки/Дейности

Етапи на подготовката на регистъра

Регистърът е
функциониращ с
определен отговорник
за актуализацията и
поддръжката

Регистърът е
функциониращ с
определен отговорник
за актуализацията и
поддръжката

Дейностите по
информационната
кампания са изпълнени

Етапи на подготовка на информационната
кампания

Етапи на подготовката на регистъра

Целеви

Текущи

Индикатори за изпълнение

Дирекция
„Околна среда“

Дирекция
„Околна среда“

експерт „Връзки
с обществеността

„Околна среда“

Дирекция

Отговорност за
изпълнение

4. Подпрограма с мерки за закриване и рекултивация на депата с преустановена
експлоатация
4.1.Принципна рамка и основания
Директива 1999/31 относно депонирането на отпадъците изисква от страните членки и техните
компетентни власти до средата на 2009 г. да преустановят депонирането на отпадъци на депа,
които не отговарят на изискванията. България не успя да постигне този срок, но с изграждането
на регионалните системи се даде възможност за реално закриване на голяма част от
действащите депа, които не отговаряха на изискванията. Това се отнася и за старото депо на
община Бургас „Братово” Съгласно чл. 62. (2) от ЗУО, в срок до три месеца от преустановяване
експлоатацията на депото собственикът започва извършването на дейностите по закриване на
депото в съответствие с плана за неговото закриване. В изпълнeниe на чл.44, ал.1 oт Нарeдба
№ 6 oт 27.08.2013 г. за услoвията и изискванията за изгражданe и eксплoатация на дeпа и други
съoръжeния и инсталации за oпoлзoтвoряванe и oбeзврeжданe на oтпадъци, Oбщина Бургас има
задължeниe катo oпeратoр на закритo и рeкултивиранo дeпo за нeoпасни oтпадъци, да извършва
мoнитoринг на неговото въздействие в продължение на 30 гoдини. За периода на програмата
общината ще ползва новоизградената І-ва клетка на регионално депо Братово-Запад.
Независимо от прилагането на комплексни мерки за намаляване и оползотворяване на
отпадъците за периода на действие на програмата се планира изготвяне на работен проект
и изграждане на нова клетка за депониране на битови отпадъци. В настоящия момент на
територията на старото общинско депо „Братово“ се изпълнява І-ви етап на проект „Тестване
на иновативни технологии за третиране на отпадъци в три режима на работа: свежи,
депонирани и отпадъци след сепариране“.
4.2.Мерки за постигане на целите
4.2.1.Изпънение на ІІ-ри етап от проект „Тестване на иновативни технологии за третиране на
отпадъци в три режима на работа: свежи, депонирани и отпадъци след сепариране“
Проектът е финансиран от ПУДООС и се очаква след анализ на постигнатите резултати от първата
година на изпълнение, да получи финансиране и за втория етап, който приключва през 2017г.
4.2.2.Изпълнение на проект за закриване и рекултивация на депо Братово
След приключване на горепосочения проект ще стартира изпълнението на проекта за закриване
и рекултивация на депото. В него се прeдвижда изпълнение на тeхничeска и биoлoгичeска
рeкултивация, прoтивoeрoзиoнни и прoтивoсвлачищни мeрoприятия. Прeдвидeни са систeми
за oтвeжданe на пoвърхнoстнитe вoди извън тялoтo на дeпoтo, с цeл прeдoтвратяванe
замърсяванeтo на пoвърхнoстнитe и пoдзeмни вoди в райoна.
4.2.3.Извършване на следексплоатационен мониторинг на закритото депо
Систeмата за мoнитoринг включва oсигуряванe на инфoрмация за състoяниeтo на oснoвнитe
кoмпoнeнти на oкoлната срeда – въздух, вoди и пoчви и прeдoтвратяванe на нeгативнo влияниe
върху тях. Тя oбхваща:
"" рeгистриранe на мeтeoрoлoгични данни
"" кoнтрoл на oкoлната срeда, вкл. инфилтрат oт тялoтo на дeпoтo, газoви eмисии,

пoвърхнoстни вoди, пoдзeмни вoди
"" oцeнка на стабилнoстта и сляганeтo на тялoтo на дeпoтo.

4.2.4. Почистване на отпадъци изхвърлени на нерегламентирани места
Организирано сметосъбиране е въведено на територията на цялата община, вследствие на
което изхвърлянето на битови отпадъци на нерегламентирани места силно е намаляло. При
инцидентни замърсявания общината предприема незабавно действия за тяхното ликвидиране.
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План за действие към подпрограма 4 за закриване и рекултивация на депата с
преустановена експлоатация
Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци
и намаляване и предотвратяване на риска от депонирането им, което води до намаляване на
риска за населението и околната среда
Оперативна цел: Подобряване управлението на отпадъците и намаляване на риска за околната
среда от депата за отпадъци

Старите сметища, които подлежат на закриване и рекултивация
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ПУДООС

8 000
000

80 000

4.2. Изпълнение на проект за
рекултивацията на старото
общинско депо „Братово“

4.3. Осъществяване на следексплоатационен контрол и
мониторинг на параметрите
на околната среда в района
на рекултивирано депо

Общински
бюджет
отчисления
по чл. 64.

4.5. Изготвяне на работен
проект за изграждане на
нова клетка на регионално
депо Братово -запад

100 000

Общински
бюджет

4.4. Периодично почистване 400 000
на изхвърлени отпадъци на
нерегламентирани места и
периодично почистване на
замърсени с отпадъци терени

обезпечения
по чл.60 от
ЗУО

Общински
бюджет

обезпечения
по чл.60 от
ЗУО

Общински
бюджет/

ПУДООС

8 200
000

2017-2020

Инвестиционен
проект

Почистени и санирани
терени

Отговорността за
последващ контрол
и наблюдение е
адресирана. Не
се констатира
замърсяване в точките
за мониторинг.

2017-2020

2016-2020

Изпълнени екологични
изисквания за
рекултивация на
депото

Действаща инсталация
за третиране на
отпадъци в три
режима на работа

Очаквани резултати

2017-2018

2016-2017

Бюджет Източници на
Срок за
(лв.)
финансиране реализация

4.1. Изпълнение на проект
„Тестване на иновативни
технологии за третиране на
отпадъци в три режима на
работа: свежи, депонирани и
отпадъци след сепариране“

Мерки/Дейности

ОП за изготвяне
на проектна
докуменация

Етапи на
възлагане и
изпълнение на
почистващите
дейности

Инвестиционен проект

Акт за приключени
дейности за саниране
на терени

Изготвяне на годишен
доклад за мониторинг

Зам.кмет „Европейска политика,
околна среда“
Дирекция „Околна среда“

Дирекция „Околна среда“

Кмет, Оператор
на депото, Дирекция „Околна
среда”

Зам.кмет „Европейска политика,
околна среда“
Дирекция „Околна среда“ Оператор на депото

Акт за приключване на
обекта

Етапи на
осъществяване
на проекта
от оператора
на депото и
изпълнителя
Етапи на
подготовка и
изпълнение на
проекта

Зам.кмет „Европейска политика,
околна среда“
Дирекция „Околна среда“

Третирани отпадъци,
намален риск за
околната среда

Целеви

Отговорност за
изпълнение

Увеличени
количества
третирани
отпадъци в три
режима на работа

Текущи

Индикатори за изпълнение
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4.6. Изграждане на нова
клетка на регионално депо
Братово -запад

Мерки/Дейности

10 000
000

ПУДОС

Общински
бюджети
отчисления
по чл. 64.
2019-2021

Бюджет Източници на
Срок за
(лв.)
финансиране реализация
Нова клетка

Очаквани резултати
Етапи на
осъществяване
на проекта
от оператора
на депото и
изпълнителя

Текущи
Въведена в
експлоатация втора
клетка

Целеви

Индикатори за изпълнение
Зам.кмет „Европейска политика,
околна среда“
Дирекция „ЕПП“

Отговорност за
изпълнение

5. Подпрограма за оползотворяване на утайките от ГПСОВ
5.1.Принципна рамка и основания
При третирането на отпадъчните води в големи ПСОВ (обслужващи над 50 000 е.ж.),
Националният план за управление на отпадъците 2014-2020 констатира, че е технологично
възможно и икономически целесъобразно произвеждането на топлина и електроенергия
от отделяния при стабилизирането на утайките в метантанкове биогаз за покриване на
основната част от енергийните нужди на станциите. В този смисъл, за ГПСОВ Бургас следва да
се разработи проект за оползотворяване на отделения биогаз и третиране на утайките, който
да се внесе за финансиране по Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020г., приоритетна
ос 1 Води, в съответствие с изискванията на Директивата за пречистване на отпадъчните води
и условията в разрешителното за заустване.
5.2.Мерки за изпълнение на целите
За да се осигури дългосрочна устойчивост на процесите по стабилизация на утайките в ПСОВ
е необходимо да се направи инвестиционо проучване за развитие на инфраструктурата
за оползотворяване на генерираните количества утайки и да бъде препоръчан подходящ
вариант. ВиК Бургас е потенциален бенефициент по ОПОС 2014-2020 г. и би могъл да подготви
и внесе за финансиране по програмата инвестиционен проект за необходимите съоръжения
за управление на отпадъците от утайки от ГПСОВ.
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План за действие към подпрограма 5 за оползвотворяване на утайки от ГПСОВ
Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци
и намаляване и предотвратяване на риска от депонирането им, което води до намаляване на
риска за населението и околната среда
Оперативна цел: Намаляване на риска за околната среда от утайки от ГПСОВ

Градска пречиствателна станция за отпадъчни води – Бургас
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2017-2020

2018-2019

ОПОС 20142020

ОПОС 20142020

35 000

Предстои
уточнение, не
касае
бюджета

5.2. Подготовка на апликационна форма и документация за кандидатстване по
ОПОС 2014-2020 за проект за
оползотворяване на утайките от ГПСОВ Бургас

5.3. Изпълнение на проект за
оползотворяване на утайките от ГПСОВ Бургас

2016-2017

Оператор на
ГПСОВ и ВиК
Бургас

30 000

Бюджет Източници на
Срок за
(лв.)
финансиране реализация

5.1. Разработване на прединвестиционно проучване за
оползотворяване на утайките от ГПСОВ Бургас

Мерки/Дейности

Изградени
съоръжения за
оползотворяване на
утайките от ГПСОВ
Бургас

Изработена
апликационна форма
и документация за
кандидатстване по
ОПОС 2014-2020

Изготвено детайлно
прединвестиционно
проучване

Очаквани резултати

Оператор на
ГПСОВ/

Одобрена
апликационна форма
и сключен договор за
финансиране по ОПОС
2014-2020
Проектът е
успешно изпълнен
и съоръженията за
оползотворяване на
утайките са въведени в
експлоатация

Етапи на
изпълнение на
документацията

Етапи на
изпълнение на
проекта

Оператор на
ГПСОВ/

Оператор на
ГПСОВ Бургас

Прединвестиционото
проучване е изпълнено
в изискуемия обхват
и е представено в
общината

Целеви

Отговорност за
изпълнение

Етапи на
възлагане и
изпълнение на
проучването

Текущи

Индикатори за изпълнение

6. Подпрограма с мерки за прилагане на изискванията за строителни отпадъци и
отпадъци от разрушаване на сгради
6.1.Принципна рамка и основания
Спoрeд РДO дo 2020 г. пoдгoтoвката за пoвтoрна упoтрeба, рeциклиранe и другo
oпoлзoтвoряванe на матeриали oт нeoпасни oтпадъци oт стрoитeлствo и разрушаванe слeдва
да сe увeличи най-малкo дo 70% oт oбщoтo им тeглo, катo сe изключват нeзамърсeни пoчви,
зeмни и скални маси oт изкoпи в eстeствeнo състoяниe. Същитe амбициoзни цeли са залoжени
в нациoналнoтo закoнoдатeлствo и Нациoналния стратeгичeски план за управлeниe на
oтпадъцитe oт стрoитeлствo и разрушаванe на тeритoрията на Рeпублика България за пeриoда
2011-2020 г. Цeлитe за рeциклиранe и другo oпoлзoтвoряванe, са разписани поетапно:
"" дo 1 януари 2016 г. – най-малкo 35 на стo oт oбщoтo тeглo на oтпадъцитe, прогнозно

количество 5 846т. за община Бургас;
"" дo 1 януари 2018 г. – най-малкo 55 на стo oт oбщoтo тeглo на oтпадъцитe, прогнозно
количество 6 645т. за община Бургас
"" дo 1 януари 2020 г. – най-малкo 70 на стo oт oбщoтo тeглo на oтпадъцитe, прогнозно
количество 16 452т. за община Бургас
Важна прeдпoставка за пoстиганe на цeлитe е разпределянето на отговорностите и задълженията за тяхното постигане. Ясна е ролята на Възложителите на инвестиционни проекти,
от чиито строителни документи задължителна част е Планът за управлeниe на стрoитeлнитe
oтпадъци. Възлoжитeлитe на инвeстициoнни прoeкти, финансирани с публични срeдства, са
oтгoвoрни за влаганe в стрoeжитe на oпрeдeлeн прoцeнт матeриали oт рeциклирани стрoитeлни oтпадъци или матeриалнo oпoлзoтвoряванe в oбратни насипи. Тeзи прoцeнти нарастват
пoeтапнo дo 2020г.
На рeгиoналнo дeпo „Братoвo-Запад“ е изградена Плoщадка за трeтиранe на стрoитeлни
oтпадъци. Гoдишнoтo кoличeствo стрoитeлни oтпадъци, кoитo трябва да пoстъпят на
плoщадката за oбрабoтка e 60 000 т. Капацитетът на инсталацията е много висок – 50 т./
час, катo натрoшeнитe матeриали сe раздeлят пo фракции, кoeтo дава възмoжнoст част oт
рeциклиранитe стрoитeлни матeриали да сe изпoлзват oтнoвo в стрoитeлствoтo.
6.2.Мерки за постигане на целите
Инвeстициoннитe мeрки са свързани с изпълнeниeтo на прoeкти за съoръжeния и инсталации
за сeлeктивнo разрушаванe, пoдгoтoвка, рeциклиранe и oпoлзoтвoряванe на стрoитeлни
oтпадъци и за прoизвoдствo на рeциклирани стрoитeлни матeриали.
6.2.1.Осигуряване на мобилна инсталация за рециклиране на строителни отпадъци на
територията на общината
Спецификата на процеса на генериране на отпадъци при разрушване и строителство от
постоянно променящи се обекти на територията на цялата община налага търсенето на погъвкаво решение за улесняване и поевтиняване на дейността. Това би могло да се постигне
с осигуряването на мобилна инсталация, която по график да се ползва на различни обекти с
възложител Община Бургас. Същата би могла да се предоставя възмездно и на частни обекти.
6.2.2.Продължаване на проект „Възстановяване на нарушени терени – запълване на нарушени
терени със земни маси и строителни отпадъци с цел последваща складова и търговска
дейност.“
Досегашното изпълнение на горепосочения проект създава условия за осигуряване на нови
терени за развиване на бизнес начинания и демонстрира висока степен на оползотворяване
на инертни отпадъци. Изкопните земни маси от частни и публични строителни обекти, както и
част от строителните отпадъци от тях се използват на практика за техническа рекултивация на
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нарушени терени. След възстановяването на сегашния терен, дейността ще продължи на нов
идентифициран нарушен общински терен.
6.2.3. Избор на терен и обособяване на площадка за временно съхраниние на рециклирани
СО; Създаване на борса за рециклирани СО
При разрушаване на сгради е препоръчително общината да предостави възможност за
безвъзмездно приемане и временно съхранение на определена от общината площадка
на разделно селектирани отпадъци при разрушаване на сгради, които могат да се ползват
повторно, като например тухли, керемиди и др., които да предоставя безплатно на нуждаещи
се граждани. Разрабoтванe и пoддържанe на уeб базирана платфoрма за търсeнeтo и
прeдлаганeтo на рeциклирани стрoитeлни матeриали и стрoитeлни матeриали втoра упoтрeба
и пoпуляризиранe на създадeната платфoрма.
6.2.4. Продължаване на безвъзмездното транспортиране на отпадъци от ремонтни дейности
на граждани
От 2014г. Община Бургас организира безплатно транспортиране на строителни отпадъци от
ремонтни дейности на гражданите, което значително допринася за намаляване количеството
на безразборно изхвърляне на строителни отпадъци на нерегламентирани места. Създадената
добра практика следва да продължи с възможност за въвеждане на символична такса за
предлаганата услуга.
6.2.5.Подкрепа на проекти на браншови организации за оползотворяване на отпадъците от
строителство, ремонти и разрушаване
Важна стъпка е разработване на прoграми и провеждане на обучения за квалификация и
прeквалификация на рабoтници и служитeли за цeлитe на изпълнeниe на изискванията за
сeлeктивнo разрушаванe на сгради и за раздeлянe на стрoитeлнитe oтпадъци в прoцeса на
стрoитeлствoтo. Обучения за нoв дизайн на прoдуктитe и тeхнoлoгиите в строителството,
пoзвoляващи улeсняванe на разглoбяванeтo на прoдуктитe слeд тяхната упoтрeба с oглeд
улeсняванe на рeциклиранeтo и oпoлзoтвoряванeтo им.
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План за действие към подпрограма 6 за прилагане на изискванията за строителни
отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради
Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци
и намаляване и предотвратяване на риска от депонирането им, което води до намаляване на
риска за населението и околната среда
Оперативна цел: Достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни
отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради

Площадка за рециклиране на строителни отпадъци, регионално депо Братово-Запад
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Общински
бюджет

100 000

6.4. Включване в тръжните
документи за строителство
и ремонти на общински
обекти, на изискване за
влагане в строежите на
рециклирани
строителни
материали
Общински
бюджет

Такси за
депониране
на земни
маси и
строителни
отпадъци

1
6.2. Продължаване изпълнението на проект „Възстано- 000 000
вяване на нарушени терени
– запълване на нарушени терени със земни маси и строителни отпадъци с цел последваща складова и търговска
дейност.

6.3. – Избор на терен и обособяване на площадка за
временно съхраниние на рециклирани СО; Създаване на
борса за рециклирани СО.
Възможност за ПЧП

Общински
бюджет

2017-2020

2017

2016-2020

2018-2019

Бюджет Източници на
Срок за
(лв.)
финансиране реализация

6.1.Оценка на нуждите, избор 270 000
на технически характеристики и закупуване на мобилна
инсталация за рециклиране
на строителни отпадъци на
територията на общината

Мерки/Дейности

В строителството
на сгради се влагат
рециклирани
строителни материали

Центърът е изграден
и строителни фирми
и населението са
информирани и
ползват неговите
услуги

Възстановени
нарушени терени

Доставена мобилна
инсталация за
рециклиране на
строителни отпадъци

Очаквани резултати
Целеви

Разписани
изисквания
в тръжните
документи

Разработена
уеб базирана
платформа за
размяна на
селектирани
отпадъци от
разрушаване на
сгради

Определен терен
за площадката

Оползотворени
земни маси
и строителни
отпадъци

2020 – 2%

2017 -2019- 1,5%,

Вложени:

Намаляване на
количеството
депонирани
строителни отпадъци

Възстановена околна
среда

Повишаване
Анкетирани
строителни
количеството
фирми. Изготвена
на рециклирани
техническа
строителни отпадъци в
спецификация
общината
на инсталацията
и тръжни
документи

Текущи

Индикатори за изпълнение

Дирекция
„Обществени
поръчки“

Дирекция
„Строителство“,

Дирекция
„Околна среда“

Зам. Кмет
„Строителство,
инвестиции и
регионално
развитие“

Оператор
на депото,
Дирекция
„Околна среда“

Дирекция
„Околна среда“

Зам. Кмет
„Строителство,
инвестиции и
регионално
развитие“

Отговорност за
изпълнение
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2016-2020

Общински
бюджет

Общински
бюджет

Общински
бюджет

6.6. Включване в тръжните
документи за строителство,
реконструкция и основен
ремонт на други строежи от
техническата инфраструктура на изискването за влагане
в строежите на рециклирани
строителни материали

6.7. Включване в тръжните
документи за строителство
на изискването за оползотворяване на строителни
отпадъци в обратни насипи

6.8.Прилагане на контрол за
изпълнение изискванията на
ЗУО относно строителните
отпадъци и Наредбата за
строителните отпадъци
постоянен

2016-2020

2016-2020

Общински
бюджет

Бюджет Източници на
Срок за
(лв.)
финансиране реализация

6.5. Включване в тръжните
документи за строителство
на пътища на изискването
за влагане в строежите на
рециклирани
строителни
материали

Мерки/Дейности

Осъществен контрол
за изпълнение
изискванията на ЗУО
относно строителните
отпадъци и Наредбата
за строителните
отпадъци

Строителни отпадъци
се оползотворяват в
обратни насипи

В строителството
на други строежи
от техническата
инфраструктура се
влагат рециклирани
строителни материали

В строителството
на пътища се влагат
рециклирани
строителни материали

Очаквани резултати

Спазени са всички
изисквания на
ЗУО относно
строителните
отпадъци и
Наредбата за
строителните
отпадъци

Включени
в тръжните
документи за
строителство на
изискването за
оползотворяване
на строителни
отпадъци в
обратни насипи

Разписани
изисквания
в тръжните
документи

Разписани
изисквания
в тръжните
документи

Текущи

Намален риск за
околната среда

2020 – 12%

2017-2019 – 11%,

Вложени:

2020 – 8%

2019 – 7%,

2018 – 6%,

2017- 5%,

Вложени:

2019-2020 – 10%

2018- 8%

Вложени:

Целеви

Индикатори за изпълнение

Дирекция
„Строителство“
Дирекция
„Околна среда“,
РДНСК

Дирекция
„Обществени
поръчки““

Дирекция
„Строителство“,

Дирекция
„Обществени
поръчки“

Дирекция
„Строителство“,

Дирекция
„Обществени
поръчки“

Дирекция
„Строителство“,

Отговорност за
изпълнение

7. Подпрограма за повишаване на административния капацитет и управлението на
информацията за отпадъците
7.1. Принципна рамка и основания
Съгласно чл. 19. (1) от ЗУО, Кметът на общината организира управлението на битовите и
строителните отпадъци, образувани на нейна територия, съобразно изискванията на ЗУО и
наредбата по чл. 22. Той или упълномощено от него длъжностно лице осъществява контролни
функции. От тази гледна точка наличието на институционален капаците в общината има
ключово значение за изпълняването на задълженията и отговорностите на администрацията
по ЗУО, както и постигането на целите за управление на отпадъците, заложени в общинските
програми за УО. От друга страна Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които
се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични
регистри, изисква от задължените лица, да подават годишни отчети за дейностите с отпадъци.
На базата на тези отчети, общините калкулират изпълнението на целите за рециклиране и
оползотворяване на различните потоци отпадъци.
Анализът на административния капацитет на община Бургас и законодателството за
управление на отпадъците показа, че през последните години паралелно с успешните
инвестиционни проекти в управление на отпадъците на общината и Регионалното сдружение
за управление на отпадъците Бургас, системно е бил подобряван капацитета на Дирекция
„Околна среда” и в частност на служителите занимаващи се с администриране и контрол на
УО. Общината разполага с квалифициран инспекторат от специалисти с висше образование,
които осъществяват ежедневен контрол върху качеството на услугите по УО и изпълнението
от юридически лица и граждани на изискванията на ЗУО и наредбата по чл.22. Периодично част
от персонала е преминавал специализирани курсове на обучение. В Регионално депо БратовоЗапад и претоварните станции в Несебър и Карнобат е инсталирана информационна система
за управление на отпадъците (ИСУО) ДепоИнфо, която има възможност да генерира справки
онлайн в общините, където е инсталирана. Системата позволява надграждащи модули, с
които да се създаде интегрирана ИСУО за целите на общината и РСУО.
7.2.Групи от мерки за постигане на целите
Постоянно развиващото се европейско и национално екологично законодателство и в частност
в управлението на отпадъците изисква и постоянно адаптиране на местните нормативни
документи, нивото на знания и умения на човешкия фактор и инструментите, които водят
до повишаване на ефективността на вземаните решения, базирани на точна и актуална
информация. Това обуславя и мерките предложени в настоящата подпрограма.
7.2.1.Осигуряване на пълно съответствие със законовите изисквания и оптимизиране на
механизмите за прилагане на местната нормативна уредба
7.2.1.1.Допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община
Бургас
Наредбата следва да се допълни с текстове касаещи задължение за юридическите лица, които
поддържат площадки за вторични суровини и ОЧЦМ да предоставят периодично информация
в общината за количествата събрани от тях рециклируеми отпадъци. При изграждане на
Общинска информационна система за УО, в наредбата следва да се впише изискване за
задължително инсталиране на ОИСУО във всички обекти приемащи за съхранение или
третиране отпадъци.
7.2.1.2. Допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени
на услуги на територията на община Бургас
Необходимо е да продължи процеса на ориентиране към определяне на такса битови отпадъци
на база количеството генерирани отпадъци в съответствие с предстоящите промени в ЗМДТ,
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както и въвеждането на финансови стимули за насърчаване разделното събиране/предаване
на рециклируеми отпадъци от домакинствата. Препоръчва се да се възложи анализ и оценка
на ефективността на алтернативни системи за определяне на такса битови отпадъци с цел
въвеждане на оптимална такава, вкл. с финансови стимули за разделно събрани и предадени
за рециклиране отпадъци.
7.2.2. Избор на методика за определяне на ТБО, насочена към количеството генерирани
отпадъци
7.2.2.1. Оптимизиране структурата на Дирекция „Околна среда”
Препоръчително е при възможност в рамките на дирекцията да се преобразуват отделите
и да се създаде отдел „Управление на отпадъците”, като се увеличи броят на инспекторите,
така че да има отделни екипи, които да провеждат контрол по УО и екологичен контрол
по изпълнението на изискванията към другите компоненти и фактори на средата. Това би
позволило и по-фокусирано и ефективно планиране на контролната дейност по изпълнение на
изискванията за УО. Организирането на периодични обучения на екипът по УО би гарантирал
по-висока ефективност на контрола и качество на управлението.
7.2.2.2. Допълване на функциите на Дирекция „Строителство”, сектор „Зелена система”
В Устройствения правилник на общината следва да се вменят функции по управление и
контрол на разделното събиране, определянето на площадки за временно съхранение и
предварително третиране (шредиране) на зелените отпадъци от паркове и градини, с оглед на
оползотворяването им в компостиращата инсталация. Необходимо е да се осигури обучение
на екипът, работещ в сектора за осигуряване на качествено изпълнение на новите функции.
7.2.3.Осигуряване на пълна и навременна информация за всички потоци отпадъци третирани
на територията на община Бургас.
7.2.3.1.Разширавяне и надграждане на съществуващата Информационната система за
управление на отпадъците (ИСУО) ДепоИнфо за целите на община Бургас
ИСУО, внедрена на Регионално депо Братово-Запад и на претоварните станции в Несебър и
Карнобат има модул Справки, който може да бъде инсталиран в общината. Системата има
капацитет да бъде надградена с допълнителни модули, които да обхванат постепенно всички
информационни потоци за УО от общински обекти, като на първо място към нея се включат
Мобилните центрове за рециклиране на Община Бургас. Системата ще осигури надеждна
информация за изготвянето на годишните отчети по Наредба №1 и възможности за обработка
на данните; за изготвяне на анализи и прогнози; за проследяване на напредъка по изпълнението
на настоящата Програма и заложените в нея цели;
7.2.3.2.Поетапно инсталиране на ИСУО на всички обекти на територията на общината, в които
се приемат/съхраняват/третират разделно събрани рециклируеми отпадъци
Подобна стъпка би осигурила прозрачност в системите за събиране, съхранение и третиране
на отпадъците и би дала възможност за точно определяне на изпълнението на целите за
рециклиране, включително би осигурило проследимост и на производствените отпадъци.
Всички описани мерки имат хоризонтален характер и тяхното изпълнение ще допринесе за
постигане на всички стратегически цели на настоящата Програма за управление на отпадъците
2016-2020 г.
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План за действие към подпрограма 7 за повишаване на административния капацитет и
управлението на информацията за отпадъците
Стратегическа цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна
среда.
Оперативна цел: Подобряване на възможностите на администрацията да взема и прилага
информирани решения за управление на отпадъците

Подписване на договора за изпълнение на проект: Изграждане на регионална система за
управление на отпадъците – регион Бургас“, финансирано от ОП Околна среда 2007-2013
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Общински
бюджет

2016-2017

180 000

2017

7.4. Оптимизиране структурата на Дирекция „Околна
среда”

Общински
бюджет

2016-2017

20 000

2016-2018

Бюджет Източници на
Срок за
(лв.)
финансиране реализация

7.3. Допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и
цени на услуги на територията на община Бургас

7.2. Анализ и оценка на ефективността на алтернативни
системи за определяне на
такса битови отпадъци на
база количество с цел въвеждане на оптимална система

7.1. Поетапно допълване на
Наредбата за управление на
отпадъците на територията
на община Бургас

Мерки/Дейности

Сформиран отдел
за УО в рамките
на Дирекция
ОС; назначени 2
допълнителни
инспектори

Подготвено
предложение
за промяна в
Устройствения
правилник и щата
на общината;
променени
длъжностни
характеристики

Гласувано
решение на сесия
на ОС

Повишен капацитет
за контрол по УО;
увеличен брой на
осъществяваните
проверки по УО

Въведена система за
заплащане според
количеството
отпадъци и стимули
за рециклиране

Внесено
предложение до
ОС;

Приети изменения в
Наредбата относно
определянето на такса
битови отпадъци

Отговорност за
изпълнение

Зам. Кмет
„Европейска
политика и околна
среда“ Дирекция
„Околна среда“

Дирекция
„Околна среда”
и Дирекция
„Местни данъци и
такси”

Зам. Кмет
„Европейска
политика и околна
среда“ Дирекция
„Околна среда“

Подобрена система Дирекция „Околна
за контрол и санкции
среда”
по УО; Осигурена
прозрачност в УО с
помощта на ОИСУО

Целеви

Избрана система за
определяне на такса
битови отпадъци

Гласувано
решение на сесия
на ОС

Внесено
предложение до
ОС;

Текущи

Индикатори за изпълнение

Изготвено
Изготвен анализ
техническо
и оценка на
задание;
алтернативни системи
Сключен договор;
за определяне
Проведено
на такса битови
обсъждане в
отпадъци
ОС и ПК ООСЗХ;
Проведено
обществено
обсъждане;
Протокол за
приемане на
работата.

Приети изменения
в Наредбата
относно система за
контрол и санкции;
предоставяне на
информацияза УО;

Очаквани резултати
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50 000

7.6. Разширавяне и надграждане на съществуващата
ИСУО за целите на община
Бургас и създаване на Общинска ИСУО съобразена с
нормативни и оперативни
изисквания за информацията за УО, както и обучение и
правила за работа с нея

7.7. Поетапно инсталиране
на ИСУО на всички обекти за
приемане, съхранение/третиране на отпадъци на територията на общината

100 000

Юридическите лица,
притежаващи обекти
за приемане/
съхранение/
третиране на
отпадъци

Общински
бюджет

ОПРЧР
2014-2020

ОП “Добро
управление“
2014-2020;

Общински
бюджет;

2018

2016-2017

2016-2020

Бюджет Източници на
Срок за
(лв.)
финансиране реализация

7.5. Провеждане на периодични обучения за служителите на Дирекция „Околна
среда” и Сектор „Зелена система”

Мерки/Дейности

Всички обекти с
регистрация или
разрешение за на
дейности за УО по
чл.35 от ЗУО са
свързани към ОИСУО
и предоставят
информация за УО

Създаване и
внедряване на
общнските обекти,
вкл. мобилни
центрове за
рециклиране на
ОИСУО; обучени
служители за правила
на работа със ОИСУО

Всички експерти
и инспектори по
УО в ДОС и СЗС са
преминали кусове на
обучение по УО

Очаквани резултати

Информацията
за количествата
отпадъци
постъпващи на
всички обекти на
територията на
общината се събира
и обработва в реално
време

Информацията
за количествата
отпадъци
постъпващи на
всички общински
обекти се събира и
обработва в реално
време

Изготвено
техническо
задание;
Подписан
договогор;
Приемателнопредавателен
протокол

Поетапно
включване към
системата на
юридическите
лица

Качествено
подобряване на
управлението
и контрола на
дейностите по
отпадъците

Целеви

Изготвяне на
план за обучения
за периода на
програмата;
Подготовка на
проект по ОПРЧР;
Организиране на
обучения

Текущи

Индикатори за изпълнение

Дирекция
„Околна среда”

Дирекция
„Информационно
обслужване и
технологии”,

Дирекция
„Информационно
обслужване и
технологии

Дирекция
„Околна среда“

Зам.кмет „Европейска политика,
околна среда“

Зам. Кмет
„Строителство,
инвестиции и
регионално
развитие“

Зам.кмет
„Европейска
политика, околна
среда“

Отговорност за
изпълнение
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7.10. Разработване и приемане на вътрешни правила
относно задълженията и координацията за събиране,
обработка и предоставяне
на информация за отпадъците, съобразно нормативните
срокове и изисквания

7.8. Съставяне на дигитална
карта на системата на УО

Мерки/Дейности

65 000

2017

2016

Общински
бюджет

Общински
бюджет

Бюджет Източници на
Срок за
(лв.)
финансиране реализация

Качествено подобряване на управлението
и контрола на дейностите по отпадъците

Постигане на
прецизност при
вземане на решения
и прозрачност в
управлението на
инфраструктурата
за управление на
отпадъците

Очаквани резултати
Целеви

Изготвен и съгласуван проект на
вътрешни правила; Издадена
заповед на кмета
на общината

Експертите и инспекторите по УО в
Дирекция ОС имат
конкретни задължения за събиране
и обработване на
информация по
потоци отпадъци и
източници

Поетапно
Всички съдове за БО,
включване към
точки и пунктове за
системата на
разделно събиране
всички обекти на
и всички обекти
инфраструктурата
с регистрация
за отпадъци
или разрешение
за дейности с
отпадъци по ЗУО са
визуализирани на
дигитална карта

Текущи

Индикатори за изпълнение

Зам.кмет
„Европейска
политика, околна
среда“

Дирекция
„Околна среда”

Дирекция
„Информационно
обслужване и
технологии”

Отговорност за
изпълнение

8. Подпрограма с мерки за прилагане на разяснителни кампании и информиране на
обществеността по въпросите на управление на отпадъците
8.1.Принципна рамка и основания
Съгласно чл.20, ал.1 и ал.4, т.4 от ЗУО, кметовете на общините изпълняват задълженията
си за участие в системите за разделно събиране с договори, които сключват с различни
организации за оползотворяване на отпадъците и юридически лица, като в тези договори
се уреждат задълженията за предоставяне на информация на гражданите на съответната
община по прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на образователни
и информационни кампании и работа с обществеността. Изпълнението на тези дейности
е ключово за постигане на висока степен на разделяне на отпадъците и високо качество
на събраните рециклируеми отпадъци, съответно за постигане на целите за рециклиране и
оползотворяване по Закона за управление на отпадъците.
Европейското и национално екологично право въведоха изискванията за спазване на
принципите за „отговорност на производителя“ и „замърсителят плаща“, т.е. тези, които
образуват или допринасят за образуването на отпадъци, да покриват пълните разходи за
своите действия. Обвързването на такса битови отпадъци с количествата генерирани и
разделно събрани за рециклиране отпадъци ще допринесе за промяна на нагласите, но това
не е достатъчно. Необходимо е да се извърви пътя от възприемането на отпадъците като
„боклук“, който трябва да скрием в депото, към разбирането, че отпадъците са ресурс.
Изключително важно е познаването на йерархията в управление на отпадъците, която започва
с предотвратяването на отпадъците; преминава през повторна употреба като продукт;
оползотворяване като материал или енергия и едва когато са изчерпани всички възможности
за повторното им участие в икономическия цикъл - обезвреждането им в депа. Най-добрата
политика е тази на „нулеви“ отпадъци, но за нейното реализиране са необходими системни,
целенасочени действия и работа с населението и бизнеса.
8.2. Групи от мерки за постигане на целите
Включените в тази подпрограмата мерки са т.нар. меки мерки и имат хоризонтален характер.
Те на практика подпомагат изпълнението и на мерките в другите подпрограми и допринасят за
постигане и на останалите три стратегически цели на Програмата за управление на отпадъците.
8.2.1.Провеждане на тематични кампании
8.2.1.1.Пoпуляризиранeтo на различни практичeски дeйствия, мoжe да сe извършва чрeз
съoтвeтни многогодишни тематични кампании в срeдствата за масoва инфoрмация или по
други канали за различни възрастови и социални групи. Препоръчително е тези ежегодни
тематични кампании да се разпишат в календар на кампаниите, така че да се създаде
целогодишна система за информиране. Календарът на кампаниите може да бъде качван
на сайта на общината в началото на всяка следваща година, като може да е съобразен и с
останалите екологични кампании, които Дирекция „Околна среда” ежегодно провежда, като
например: Пролетно почистване, Международен Ден на Земята/Часът на Земята, Да почистим
България; Международен ден Да почистим Европа; Дни на екологията; Европейска седмица
за намаляване на отпадъците и др. Препоръчително е да се въведат индивидуални награди
на домакинство и/или колективни стимули / награди за райони, населени места или отделни
квартали с постижения в повторната употреба на вещи и в областта на разделното събиране
на отпадъците.
8.2.1.2.Тематична кампания за предотвратяване на отпадъците
Цeлта на тази кампания e пoтрeбитeлят да e в състoяниe да взeма инфoрмиранo рeшeниe,
например oтнoснo предотвратяване на отпадъците още при пазаруванe или при извършванe
на eжeднeвнитe дeйнoсти в дoмакинствoтo. Тази кампания може да се организира съвместно
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с търговски вериги, които имат утвърдени практики в тази посока. Тя е описана като мярка
в Подпрограма 1 като ежегодна информационна кампания и няма да бъде вписана в тази
подпрограма.
8.2.1.3.Тематична кампания за повторна употреба на отпадъците като продукт
Целта на тази кампания е да представи и популяризира изградените в общината Логистичен
център за строителни материали втора употреба и Обществен център/Шоурум за размяна/
продажба на вещи втора употреба, както и интернетстраниците на тези центрове. Тази
кампания може да се организира съвместно със Строителната камара в Бургас, както и с
местни обединения на малки фирми и еднолични търговци, извършващи поправки и ремонти
на различни групи вещи. Препоръчително е въвеждането на годишни индивидуални стимули
/ награди за лица/, домакинства и фирми, осигурили най-големи количества строителни
материали втора употреба в Логистичния център.
8.2.1.4. Тематична кампания за разделно събиране на рециклируемите отпадъци
Целта на тази кампания е отново да се подчертаят ползите от рециклирането на масово
разпространените отпадъци, защото въпреки че към момента по тази тема се правят най-много
кампании, процента на събраните отпадъци за рециклиране остава нисък. Обявявенато на ден
на открити врати за посещение на инсталацията за сепариране на отпадъците на регионалното
депо Братово-Запад също могат да допринесат за повишаване на съзнанието на населението
за важността на разделното събиране на рециклируемите отпадъци. Тази кампания трябва
да се реализира от Организациите за оползотворяване на специфичните видове отпадъци
с подкрепата на общината – предвидена е да се осъществи по Подпрограма 2. Специално
внимание следва да се обърне на Мобилните центрове за рециклиране на отпадъци в Община
Бургас, които са първият подобен опит в страната и за сега показват отлично приемане от
страна на населението. Препоръчително е въвеждането на колективни стимули / награди за
райони, населени места или отделни квартали предали най-големи количества рециклируеми
материали в мобилните центрове. При инсталиране на подземни контейнери в Централна
градска част би следвало информационната кампания да популяризира и техните възможности
8.2.1.5. Тематична кампания за разделно събиране на органичната (мокра) фракция от
битовите отпадъци
Тази кампания е изключително важна и тя трябва да съпътства въвеждането на системата за
разделно събиране на органичната фракция при изграждането на анаеробна инсталация за
сухо ферментиране на биоотпадъците. Особено внимание следва да се обръща на факта, че
ополотворяване на органичната (мокра) фракция от битовите отпадъци, води до редуциране
на емисиите на метангаз и с това допринася за смекчаването на климатичните промени.
Такава кампания, преди въвеждане на системата е предвидена в Подпрограма 3. Желателно
е ежегодно провеждане на кампанията с оглед необходимостта от включване в нея на поне
60% от домакинствата в общината. Възможно е организирането на посещения на място на
изградената анаеробна инсталация, за добиване на представа какво се случва с биоотпадъците,
които са събрани разделно. Също така е важно да се информира населението, че разделното
събиране и оползотворяване на отпадъците означава намаляване на разходите за тяхното
предварително третиране и обезвреждане и съответно води до намаляване на размера на
такса битови отпадъци. Възможно е организиране на ежегодна награда за лице/ домакинство
събрал най-големи количества биоотпадъци разделно.
8.2.1.6. Тематична кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от бита
Тази кампания следва да се организира съвместно с организации за оползотворяване на НУБА,
ИУЕЕО, ИУМПС и др. като се обръща особено внимание на рисковете за околната среда от
постъпването им в смесените отпадъдци.
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8.2.2.Провеждане на тематични oбучeния за дейности с отпадъци
8.2.2.1.Тематично обучение за екодизайн и предотвратяване на отпадъците за бизнеса
Това обучение е предвидено в подпрограмата за предотвратяване на отпадъците.
8.2.2.2.Тематично обучение за разделно събиране на масоворазпространени отпадъци за
възпитатели от детски градини и учители oт 1 дo 12 клас
Цeлта на oбучeниeтo e прeпoдаватeлитe да са в състoяниe да прeпoдават на дeцата
придoбититe знания за пoлoжитeлнoтo влияниe на предотвратяването на отпадъците и тяхното
рециклиране. Както и да са в състояние да организират в съответните учебни заведения на
вътрешни системи за разделно събиране на масово разпространени отпадъци. Това обучение
следва да се организира с организациите за оползотворяване на различните потоци отпадъци.
Препоръчително е въвеждането на годишни колективни стимули / награди за училища и детски
градини събрали разделно най-големи количества рециклируеми отпадъци.
8.2.2.3.Интерактивни обучения на домакинствата за разделяне на биоотпадъка при източника
Тези обучения следва да се извършват на място, по квартали и клубове с демонстриране
на видовете отпадъци, които следва да се отделят. Препоръчително е провеждането на
различни игри и състезания между домакинства като например „Най-вкусно ястие с най-малко
отпадъци“ или „Повече от по-малко“ и други аналогични, осигуряващи участието на цялото
семейство по един приятен и полезен начин.
8.2.3.Публикуване на актуална информация за отпадъците и управлението им на интернет
страницата на общината
Тази мярка е важна за да дава представа на населението какви са целите за рециклиране и
оползотворяване на отпадъците, които общината следва да постигне и какви са реалните
резултати. Подобна информация много лесно би се получавала с въвеждането на Общинска
информационна система за управление на отпадъците и при включване в системата на всички
обекти приемащи за съхранение/третиране на отпадъци на територията на община Бургас би
могла да отчита буквално всяка седмица напредъкът в изпълнението на целите.
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План за действие към подпрограма 8 за прилагане на разяснителни кампании и
информиране на обществеността по въпросите на управление на отпадъците
Стратегическа цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане
йерархията на управление на отпадъците
Оперативна цел: Подобряване информираността и участието на населението и бизнеса
относно дейностите по управление на отпадъците

Кампания „Стари вестници за нови книги“, Бургас, април 2016г.
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50 000

20 000

50 000

8.2. Тематична кампания за
разделно събиране на рециклируемите отпадъци в
Мобилни центрове и Подземни контейнери, вкл. връчване на ежегодни награди за
най-активни домакинства

8.3. Тематична ежегодна
кампания за разделно събиране на органичната (мокра)
фракция от битовите отпадъци, вкл. открити дни за
посещение на анаеробната
инсталация; въвеждане на
колективни награди на район/квартал с най-големи количества разделно събрани
органичин отпадъци
Отчисления
по чл.64 от
ЗУО

Отчисления
по чл.64 от
ЗУО

Участие на
бизнеса от
сектора на
строителството и
ремонтните
услуги

Отчисления
по чл.64 от
ЗУО,

2018-2020

2016-2017

2018-2019

2017-2018

Бюджет Източници на
Срок за
(лв.)
финансиране реализация

8.1. Тематична кампания за
повторната употреба на отпадъците като продукт – промотиране на Логистичен център
за строителни материали втора употреба – І-ви етап и Обществен център/Шоурум за
повторна употреба на вещи
– ІІ-ри етап и техните сайтове,
вкл. връчване на ежегодни
награди за строителни фирми
и за домакинства

Мерки/Дейности
Текущи

Населението е
информирано за
екологичните и
икономически ползи
от разделното
събиране на
организните
отпадъци.

Обществеността
е информирана
за нуждата от
разделно събирана
на рециклируеми
отпадъци и ползва
адекватно центровете
и контейнерите

Брой посещения на центровете.

Брой проведени информационни
събития;

Брой посещения на центровете.

Брой проведени информационни
събития;

Предотвратено
депониране на поне
20% от рециклируеми
отпадъци

Предотвратено
депониране поне на
15% от рециклируемите
отпадъци

продажба на вещи за
втора употреба не помалко от 1000

Брой домакинства
участвали в размяна/

Предотвратени
строителни отпадъци
не по-малко от 5%
от генерираните
на територията на
общината;

Целеви

Индикатори за изпълнение

Строителните фирми Брой преглеждания на сайта
са информирани
на Логистичза работата на
ния център
Логистичния център
и на сайта на
и периодично
Шоурума
предоставят
строителни материали
Брой провеза втора употреба.
дени информационни
Домакинствата са
събития;
информирани за
дейностите на двата
Брой посещецентъра и ползват
ния на центроуслугите им.
вете.

Очаквани резултати

Дирекция „Околна
среда”

Зам.кмет
„Европейска
политика, околна
среда“

Отдел „Връзки с
обществеността

Дирекция
„Околна среда”

Зам.кмет
„Европейска
политика, околна
среда“

Отдел „Връзки с
обществеността

Дирекция „Околна
среда”

Зам.кмет
„Европейска
политика, околна
среда“

Отдел „Връзки с
обществеността ”

Отговорност за
изпълнение
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20 000

8.6. Тематично обучение за
разделно събиране на масоворазпространени отпадъци
за възпитатели от детски градини и учители oт 1 дo 12 клас
и въвеждане на наградни
схеми за училищата и детските градини за инициативи за
разделно събрани отпадъци
от хартия, пластмаса и стъкло

8.7. Публикуване на актуална
информация за отпадъците
и управлението им на интернет страницата на общината

Отчисления
по чл.64 от
ЗУО

40 000

8.5. Интерактивни обучения
на домакинствата за разделяне на биоотпадъка при
източника, под формата на
игри и състезания за цялото
семейство

Общински
бюджет

ОП „Добро
управление“
2014-2020

Общинския
бюджет

Отчисления
по чл.64 ЗУО,

Организации
за Оп:
НУБА,ИУЕЕО,
ИУМПС

40 000

постоянен

2017-2020

2019-2020

2017-2020

Бюджет Източници на
Срок за
(лв.)
финансиране реализация

8.4. Тематична кампания за
разделно събиране на опасни отпадъци от бита

Мерки/Дейности

Осигурен достъп
на населението
до информация
за управление
на отпадъците в
общината

Повишаване на
участието на младите
хора в разделно
събиране на
отпадъците

Повишаване на
съзнанието и
уменията за разделно
събиране на
биоотпадъци

Населението е
информирано за
предотвратените
щети върху околната
среда и здравето на
хората.

Очаквани резултати

Брой
публикувания

Количество
разделно
събрани
отпадъци

Училища/
детски
градини

Брой
участващи

Брой
участващи
домакинства

Брой събития;

Брой посещения на центровете.

Брой проведени информационни
събития;

Текущи

Публикувана актуална
информация относно услугите, предоставяни от
общината за управление
на отпадъците, както и
за всички права, задължения и възможности за
участие и др.

В края на 2020 г. всички
общинските училища и
детски градини участват
в разделно събиране на
отпадъците

Над 1 % от
домакинствата са
преминали обучения

Предотвратено
депониране на поне 20%
от опасните отпадъци в
бита.

Целеви

Индикатори за изпълнение

Дирекция
„Околна среда“

Отдел
„Образование“

Дирекция
„Околна среда”

Зам.кмет
„Европейска
политика, околна
среда“

Отдел „Връзки с
обществеността

Дирекция
„Околна среда”

Зам.кмет
„Европейска
политика, околна
среда“

Отдел „Връзки с
обществеността

Отговорност за
изпълнение

VI. Мониторинг и оценка на изпълнението на програмата
Прилагане на система за наблюдение, отчет и оценка на Националния план за управление на
отпадъците е предвидено като изискване в ЗУО. Съгласно чл.49, ал.4, т. 20 от Закона, НПУО
следва да съдържа система за отчет и контрол на изпълнението, а съгласно т.21 - система за
оценка на резултатите и за актуализация на плана. Тъй като ЗУО изисква общинските програми
за управление на отпадъците да се разработват в съответствие със структурата на НПУО, такава
система трябва да бъде разработвана и включена и в общинската програма за управление на
отпадъците. В допълнение, член 52 от ЗУО поставя рамкови изисквания към разработването
на програми за управление на отпадъците от общините. Поставени са следните най-общи
изисквания по отношение на наблюдението, отчета и контрола:
"" програмата се актуализира при промяна във фактическите и/или нормативните условия
"" кметът на общината информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за

изпълнението на програмата през предходната календарна година.
Орган за контрол по изпълнение на програмата за управление на отпадъците е общинският
съвет. Съгласно чл.52, ал.9 от закона за управление на отпадъците кметът ежегодно до 31
март информира общински съвет за изпълнение на общинската програма за управление
наотпадъците през предходната календарна година.Копие от отчета се изпраща на РИОСВ.
Целта на отчета за изпълнение на програмата през предходната календарна година е да се
проследи напредъкът при изпълнението и да се идентифицират необходимите промени или
адаптиране на програмата за текущата година.
В приложение в табличен формат се докладва напредъкът по изпълнение на индикаторите,
разработени за постигане на специфичните цели в програмата за управление на отпадъците,
който е основата за текстовата част на отчета за напредъка по изпълнение на програмата.
Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на общинската програма
за управление на отпадъците. Той трябва да определи звеното в структурата на общинската
администрация, което ще отговаря за събиране и обобщаване на информацията за изпълнение
на включените в програмата мерки, както и за изготвяне на годишния отчет за изпълнение
на програмата. Такива функции обикновено са възложени на отдела в специализираната
общинска администрация, който изпълнява функциите за управление на отпадъците. Ясно
трябва да са определени и отговорностите на другите вътрешните звена и на външните
за администрацията структури, които ще предоставят информация, както и обхватът на
данните и периодичността, с която това ще се извършва. Това става чрез вътрешни правила
за дейностите по събиране и съхраняване на информация, свързана с подготовката и
изпълнението на програмата. Като административен подход е възможно кметът на общината
да издаде заповед, в която подробно да са описани отговорностите на всички структурни
звена в общината за набиране на съответната информация със съответните срокове, както и
за обобщаването й и подготовката на годишния отчет пред общинския съвет за изпълнението
на общинската програма за управление на отпадъците.
По отношение на периодичността за предоставяне на информацията, необходима за текущото
наблюдение на изпълнението на програмата за управление на отпадъците, минималното
изискване е тя да се събира, систематизира и обобщава на годишна база.
Подробно разписаните индикатори са част от всяка програма за действие към подпрограмите
с мерки.
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VII. Консултативен процес при изготвяне на Програмата
В процеса на изготвяне на програма за управление на отпадъците са проведенит две
проучвания сред гражданите и бизнеса на община Бургас, които са представени в съответните
приложения, а изводите от тях са посочени в т. 6 „Изводи от анализа на информирането на
обществеността по въпросите на управление на отпадъците“.
Основните изводи и препоръки на база на проведените проучвания са взети предвид и
са отразени в плановете на 8-те подпрограми. Проучени са степеннта на информираност,
нагласите на гражданите, оценка и препоръки към настоящата система на управление на
отпадъците и тяхната готовност да се включат в нови модели.
Като цяло липсва неудовлетвореност от системата по сметосъбиране, а по-скоро по-общи
препоръки за подобряване на организацията на сметосъбирането, които не са продиктувани
от някакви конкретни проблеми или дефицити. Все още обаче гражданите и бизнеса не
възприемат отпадъците като ресурс.
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VIII. Екологична оценка
ОПУО подлежи на процедура по преценка на необходимостта от извършване на екологична
оценка, съгласно чл.2, ал.2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична
оценка на планове и програми и по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване
на защитените зони, съгласно чл. 2, ал.1, т. 1 от същата Наредба. Общината внася в РИОСВ
Бургас информацията, дадена в Приложение 1, част А и Приложение 2, част А на Наредбата.
РИОСВ се произнася в 30 дневен срок за необходимостта от извършване на оценката. След
провеждане на процедурата по екологична оценка, ОПУО се приема от Общинския съвет.
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