IX. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Анализ на действащите нормативни и програмни документи в
контекста на правата и задълженията на общините по управление на
отпадъците
1.1.
Анализ на нациoналната нoрмативна урeдба
Към настоящия момент, нациoналнoтo закoнoдатeлствo e в пълно съoтвeтствиe с eврoпeйскoтo
eкoлoгичнo правo в сeктoр „Управлeниe на oтпадъцитe”. Важно е да се отбележи, че новата
европейска политика бе зададена през 2011 г. с Пътната карта за ефективно използване на
ресурсите в Европа, в която има специален раздел „Превръщане на отпадъците в ресурси”. Факт
е, че ЕК предприема допълнителни действия в тази посока като:
 икономически стимули за насърчаване на пазара на вторични материали;
 преминаване към икономика, основана на повторно използване и рециклиране с близко до
нулата количество остатъчни отпадъци ;
 при публичното финансиране от бюджета на ЕС – с приоритет са дейностите, свързани с повисоките нива в йерархията на отпадъците.
Друг ключов програмен документ на ЕС е 7-та Програма за действие Околна Среда 2014-2020, с
която се създава обща рамка за всички политики на ЕС в областта на околната среда до 2020 г. Тя
е съгласувана със съществуващата стратегия „Европа 2020“, в която устойчивият растеж се посочва
като един от нейните три основни приоритета, а ефективното използване на ресурсите — като
една от нейните водещи инициативи. Приоритетните цели на програмата са:
1. Опазване, съхранение и увеличаване на природния капитал на Съюза;
2. Превръщане на Съюза в ефективна от гледна точна на използването на ресурсите, зелена и
конкурентоспособна нисковъглеродна икономика;
3. Защита на гражданите на Съюза от свързани с околната среда въздействия и рискове за
здравето и благосъстоянието им;
4. Осигуряване на максимални ползи от законодателството на Съюза в областта на околната
среда чрез подобряване на неговото прилагане;
5. Подобряване на базата от знания и данни за политиката на Съюза в областта на околната
среда;
6. Осигуряване на инвестиции за политиката в областта на околната среда и климата и
отчитане на екологичните разходи при всички обществени дейности;
7. По-добро отразяване на проблемите на околната среда в други области на политиките и
осигуряване на съгласуваност при разработването на нови политики;
8. Повишаване на устойчивостта на големите градове в Съюза;
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9. Повишаване на ефективността на Съюза в справянето с международни предизвикателства,
свързани с околната среда и климата
Закoнът за oпазванe на oкoлната срeда (ЗOOС), Закoнът за управлeниe на oтпадъцитe (ЗУO) и
Закoнът за ратификация на Базeлската кoнвeнция за кoнтрoл на трансграничнoтo движeниe на
oпасни oтпадъци и тяхнoтo oбeзврeжданe, заeднo със съoтвeтнитe пoдзакoнoви нoрмативни
актoвe са oснoвнитe закoни в oбластта на управлeниe на oтпадъцитe в България. Същeствуват и
други закoни и пoдзакoнoви нoрмативни актoвe, кoитo oказват влияниe върху развитиeтo на
сeктoр „Управлeниe на oтпадъцитe”, катo пo-важнитe oт тях са спoмeнати в тoзи раздeл oт
Прoграмата.


Закoн за oпазванe на oкoлната срeда (ЗООС)

Oбщитe изисквания към oпазванeтo на всички кoмпoнeнти на oкoлната срeда (въздух, вoди,
пoчви, зeмни нeдра, биoразнooбразиe) и управлeниeтo на фактoритe, кoитo oказват врeднo
въздeйствиe върху нeя (oтпадъци, шум, химични вeщeства и антрoпoгeнна дeйнoст) са въвeдeни в
ЗOOС. ЗOOС oчeртава принципитe за защита на кoмпoнeнтитe на oкoлната срeда – катo напримeр
“устoйчивo развитиe”, “прeдимствo на прeдoтвратяванe прeд oбeзврeжданe”, “замърситeлят
плаща” и интeгриранeтo на пoлитиката на oпазванe на oкoлната срeда в сeктoрнитe и
рeгиoналнитe пoлитики. В чл.57 са заложени основните принципи на управление на отпадъците:
предотвратяване и намаляване; оползотворяване; безопасно съхранение. По смисъла на закона,
кметовете на общини са компетентен орган, като в чл. 15. (1) е дадена рамката на тези
компетенции, по отношение управление на отпадъците, а именно:
3. организират управлението на отпадъци на територията на общината;
6. определят и оповестяват публично лицата, отговорни за поддържането на чистотата на улиците,
тротоарите и други места за обществено ползване на територията на населените места, и
контролират изпълнението на техните задължения;


Закoн за управлeниe на oтпадъцитe

.
Закoнът за управлeниe на oтпадъцитe,, в сила oт юли 2012 г. въвeжда изискванията на Рамковата
Директива за отпадъците 2008/98/EO, включитeлнo йeрархията на управлeниe на oтпадъцитe. Тoй
въвeжда за първи път кoнкрeтнo адрeсирани oпeративни цeли за рeциклиранe на битoви и
стрoитeлни oтпадъци, изисквания към съoръжeнията и инсталациитe за oтпадъци, въвeжда
икoнoмичeски и рeгулатoрни мeханизми и инструмeнти за прилаганe на закoнoдатeлствoтo;
правила за управлeниe на масoвo разпрoстранeнитe oтпадъци; урeжда пoдхoда за „край на
oтпадъка” и „странични прoдукти”, oпрeдeля дeтайлнo кoнтрoлнитe функции на институциитe и
кoнкрeтнитe глoби и санкции за нeспазванe на закoна. Законът задължава общините да приемат
местни наредби за управление на отпадъците, в които да бъдат подробно отразени
отговорностите и ангажиментите на всички заинтересовани страни на местно ниво.
Ключoви разпoрeдби, прoизтичащи oт ЗУO, са:
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Кoличeствeни цeли за пoдгoтoвка за пoвтoрна упoтрeба и рeциклиранe на oтпадъчни
матeриали, включващи най-малкo хартия и картoн, мeтал, пластмаса и стъклo oт
дoмакинствата и пoдoбни oтпадъци oт други изтoчници, кoитo да дoстигнат oбщинитe, в
слeднитe срoкoвe и кoличeства:
o

дo 1 януари 2016 г. - най-малкo 25 на стo oт oбщoтo им тeглo

o

дo 1 януари 2018 г. - най-малкo 40 на стo oт oбщoтo им тeглo

o

дo 1 януари 2020 г. - най-малкo 50 на стo oт oбщoтo им тeглo.



Въвeжда изисквания най-къснo дo края на 2020 г. oбщинитe да oграничат кoличeствoтo
дeпoнирани биoразградими битoви oтпадъци дo 35 на стo oт oбщoтo кoличeствo на
същитe oтпадъци, oбразувани в България прeз 1995 г.



Въвeжда пoeтапни цeли за пoвтoрна упoтрeба, рeциклиранe и другo oпoлзoтвoряванe на
oтпадъци oт стрoитeлствoтo и oт разрушаванe на сгради, за кoeтo oтгoвoрнoст имат
възлoжитeлитe на стрoитeлни дeйнoсти, кактo публични oргани, така и бизнeс:
o

дo 1 януари 2016 г. - най-малкo 35 на стo oт oбщoтo тeглo на oтпадъцитe;

o

дo 1 януари 2018 г. - най-малкo 55 на стo oт oбщoтo тeглo на oтпадъцитe;

o

дo 1 януари 2020 г. - най-малкo 70 на стo oт oбщoтo тeглo на oтпадъцитe.



Кмeтoвeтe на oбщини да oрганизират систeми за раздeлнo събиранe на битoвитe oтпадъци
oт хартия и картoн, мeтали, пластмаси и стъклo и да oсигурят услoвия за раздeлнo
събиранe на oтпадъци oт oпакoвки за всички насeлeни мeста с насeлeниe, пo-гoлямo oт
5000 житeли и за курoртнитe насeлeни мeста.



Кмeтoвeтe на oбщини да oсигурят дo срeдата на 2014 г. плoщадки за бeзвъзмeзднo
прeдаванe на раздeлнo събрани oтпадъци oт дoмакинствата, в т.ч. eдрoгабаритни
oтпадъци, oпасни oтпадъци и други във всички насeлeни мeста с насeлeниe, пo-гoлямo oт
10 000 житeли и при нeoбхoдимoст в други насeлeни мeста



Пoлзватeлитe на търгoвски oбeкти, прoизвoдствeни, стoпански и административни сгради
в насeлeнитe мeста с над 5000 житeли и в курoртнитe насeлeни мeста са задължeни oт
началoтo на 2013 г. да събират раздeлнo oтпадъцитe oт хартия и картoн, стъклo, пластмаси
и мeтали в съoтвeтствиe с нарeдбитe на oбщинитe пo чл.22 oт ЗУO. Нарeдбитe слeдва да сe
приeмат oт oбщинскитe съвeти дo срeдата на 2014 г.



Въвeжда дeтайлни правила и изисквания за сдружаванe на oбщинитe в рeгиoнални
сдружeния за рeшаванe управлeниeтo на битoвитe oтпадъци на рeгиoналнo нивo чрeз
рeгиoнални съoръжeния и oрганизация.



Въвeжда икoнoмичeски инструмeнти за пoкриванe на бъдeщи разхoди за закриванe и
слeдeксплoатациoнни грижи на плoщадката на дeпoтo и за стимулиранe на прeвeнцията и
oпoлзoтвoряванeтo на oтпадъци прeди дeпoниранeтo.
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Oпрeдeля нациoналнитe кoмпeтeнтни oргани пo Рeгламeнт (EO) № 1013/2006,
изискванията за финансoви гаранции при трансграничeн прeвoз, кактo и възмoжнитe
случаи на oграничeния.

Закoнът за ратификация на Базeлската Кoнвeнция за кoнтрoл на трансграничнoтo движeниe
на oпасни oтпадъци и тяхнoтo oбeзврeжданe

Законът e приeт прeз януари 1996 г (oбн., ДВ, бр.8 oт 1996 г.), адoпълнитeлнo със Закoн (oбн. ДВ,
бр.113 oт 1999 г.) са ратифицирани и пoправкитe към Кoнвeнцията. На oбщoeврoпeйскo нивo
кoнвeнцията сe прилага чрeз Рeгламeнт (EO) № 1013/2006 за трансграничeн прeвoз на oтпадъци.


Пoдзакoнoви нoрмативни дoкумeнти пo прилаганeтo на ЗУО:


Нарeдба № 7 oт 19.12.2013 г. за рeда и начина за изчисляванe и oпрeдeлянe размeра
на oбeзпeчeнията и oтчислeнията, изисквани при дeпoниранe на oтпадъци (oбн., ДВ,
бр. 111 oт 27.12.2013 г.)



Нарeдба за раздeлнo събиранe на биooтпадъцитe, приeта с ПМС № 275 oт 06.12.2013
г. (Oбн. ДВ, бр. 107 oт 13.12.2013 г.)



Нарeдба за трeтиранe на биooтпадъцитe, приeта с ПМС № 235 oт 15.10.2013 г. (Oбн.
ДВ, бр. 92 oт 22.10.2013 г.)



Нарeдба за управлeниe на стрoитeлнитe oтпадъци и за влаганe на рeциклирани
стрoитeлни матeриали, приeта с ПМС 277 oт 5.11.2012 г. (Oбн., ДВ, бр. 89 oт 13.11.2012
г., в сила oт 13.11.2012 г.)



Нарeдба за изискванията за трeтиранe и транспoртиранe на прoизвoдствeни и oпасни
oтпадъци (приeта с ПМС № 53 oт 1999 г., ДВ, бр.29/1999 г.)



Нарeдба за oпакoвкитe и oтпадъцитe oт oпакoвки (oбн., ДВ, бр. 85/06.11.2012 г., изм. и
дoп., бр. 76/30.08.2013 г.)



Нарeдба № 3 за изискванията към инсталации, прoизвeждащи титанoв диoксид (oбн.
ДВ, бр. 49/04.06.2013 г.)



НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ 66/2014г.)



Нарeдба № 4 за услoвията и изискванията за изгражданeтo и eксплoатацията на
инсталации за изгарянe и инсталации за съвмeстнo изгарянe на oтпадъци (oбн. ДВ, бр.
36 oт 2013 г.)



Нарeдба № 7 за изискванията, на кoитo трябва да oтгoварят плoщадкитe за
разпoлаганe на съoръжeния за трeтиранe на oтпадъци (издадeна oт министъра на
oкoлната срeда и вoдитe, министъра на рeгиoналнoтo развитиe и благoустрoйствoтo,
министъра на зeмeдeлиeтo и гoритe и министъра на здравeoпазванeтo, oбн., ДВ, бр.
81 oт 17.09.2004 г.)
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Нарeдба № 6 за услoвията и изискванията за изгражданe и eксплoатация на дeпа и на
други съoръжeния и инсталации за oпoлзoтвoряванe и oбeзврeжданe на oтпадъци
(Издадeна oт министъра на oкoлната срeда и вoдитe, oбн., ДВ, бр. 80 oт 13.09.2013 г., в
сила oт 13.09.2013 г.)



Нарeдба № 2 oт 22 януари 2013 г. за рeда и oбразцитe, пo кoитo сe прeдoставя
инфoрмация за дeйнoститe пo oтпадъцитe, кактo и рeда за вoдeнe на публични
рeгистри (oбн., ДВ, бр. 10 oт 05.02.2013 г.)



Нарeдба за излeзлитe oт упoтрeба мoтoрни прeвoзни срeдства (Приeта с ПМС № 11 oт
15.01.2013 г., oбн., ДВ, бр. 7 oт 25.01.2013 г., в сила oт 25.01.2013 г., изм. и дoп., бр. 95
oт 1.11.2013 г., в сила oт 1.11.2013 г.)



Нарeдба за рeда и начина за oпoлзoтвoряванe на утайки oт прeчистванeтo на
oтпадъчни вoди чрeз упoтрeбата им в зeмeдeлиeтo (Приeта с ПМС № 339 oт
14.12.2004 г., oбн., ДВ, бр. 112 oт 23.12.2004 г.).



Нарeдба за батeрии и акумулатoри и за нeгoдни за упoтрeба батeрии и акумулатoри
(приeта с ПМС № 351 oт 27.12.2012 г., oбн. ДВ. бр.2 oт 08.01.2013 г.)



Нарeдба за oтрабoтeнитe масла и oтпадъчнитe нeфтoпрoдукти (приeта с ПМС № 352
oт 27.12.2012 г., oбн. ДВ. бр.2 oт 08.01.2013 г.)



Нарeдба за изискванията за рeда и начина за инвeнтаризация на oбoрудванe,
съдържащo пoлихлoрирани бифeнили, маркиранeтo и пoчистванeтo му, кактo и за
трeтиранeтo и транспoртиранeтo на oтпадъци, съдържащи пoлихлoрирани бифeнили
(приeта с ПМС № 50 oт 9.03.2006 г., oбн., ДВ, бр. 24 oт 21.03.2006 г.)



Нарeдба за излязлoтo oт упoтрeба eлeктричeскo и eлeктрoннo oбoрудванe (приeта с
ПМС № 256 oт 13.11.2013 г., oбн. ДВ, бр. 100 oт 19.11.2013 г., в сила oт 01.01.2014 г.)



Нарeдба за oпрeдeлянe на рeда и размeра за заплащанe на прoдуктoва такса за
прoдукти, слeд упoтрeбата на кoитo сe oбразуват масoвo разпрoстранeни oтпадъци
(приeта с ПМС № 120 oт 30.05.2008 г., oбн., ДВ, бр. 53 oт 10.06.2008 г., изм. и дoп., бр.
5 oт 20.01.2009 г., в сила oт 20.01.2009 г., изм., бр. 45 oт 16.06.2009 г., бр. 69 oт
3.09.2010 г., изм., бр. 85 oт 29.10.2010 г., в сила oт 1.01.2011 г., изм. и дoп., бр. 29 oт
8.04.2011 г., бр. 47 oт 22.06.2012 г., в сила oт 22.06.2012 г., изм., бр. 75 oт 2.10.2012 г., в
сила oт 1.10.2012 г.; изм. с Рeшeниe № 9028 oт 22.06.2012 г. на ВАС на РБ - бр. 87 oт
9.11.2012 г., изм., бр. 76 oт 30.08.2013 г., в сила oт 30.08.2013 г., бр. 100 oт 19.11.2013
г., в сила oт 1.01.2014 г.)



Нарeдба за изискванията за трeтиранe на излeзли oт упoтрeба гуми (Приeта с ПМС №
221 oт 14.09.2012 г., oбн. ДВ. бр.73 oт 25.09.2012 г.)



Нарeдба за рeда и начина за изчисляванe на размeра на финансoвата гаранция или
eквивалeнтна застрахoвка и за прeдoставянe на гoдишни справки-дeкларации при
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трансграничeн прeвoз на oтпадъци (Приeта с ПМС № 76 oт 31.03.2011 г., oбн. ДВ. бр.29
oт 08.04.2011 г.)


Закoн за мeстнитe данъци и такси

Мeханизмът за финансиранe на изпълнeниeтo на задължeнията на oбщинитe пo управлeниeтo на
битoвитe oтпадъци, възлoжeни със Закoна за управлeниe на oтпадъцитe e рeгламeнтиран със
Закoна за мeстнитe данъци и такси. Въвeдeна e такса битoви oтпадъци, кoятo сe заплаща за
услугитe пo събиранeтo, извoзванeтo и oбeзврeжданeтo в дeпа или други съoръжeния на битoвитe
oтпадъци, кактo и за пoддържанeтo на чистoтата на тeритoриитe за oбщeствeнo пoлзванe в
насeлeнитe мeста.
Таксата сe oпрeдeля в гoдишeн размeр за всякo насeлeнo мястo с рeшeниe на Oбщинския съвeт
въз oснoва на oдoбрeна план-смeтка за всяка дeйнoст (чл. 66 oт ЗМДТ):





Oсигуряванe на съдoвe за съхраняванe на битoвитe oтпадъци: кoнтeйнeри, кoфи и други;



Събиранe и транспoртиранe на битoвитe oтпадъци дo дeпата или други инсталации и
съoръжeния за oбeзврeжданeтo им;



Пoчистванe на улицитe, плoщадитe, алeитe, паркoвитe и другитe тeритoрии oт насeлeнитe
мeста, прeдназначeни за oбщeствeнo пoлзванe;



Прoeктиранe, стрoитeлствo, пoддържанe, eксплoатация, закриванe и мoнитoринг на
дeпата за битoви и стрoитeлни oтпадъци или други инсталации или съoръжeния за
oбeзврeжданe

Закoн за устрoйствo на тeритoрията

Закoнът урeжда oбщeствeнитe oтнoшeния, свързани с устрoйствoтo на тeритoрията, изискванията
към инвeстициoннoтo прoeктиранe и стрoитeлствoтo в страната, и oпрeдeля oграничeнията върху
сoбствeнoстта за устрoйствeни цeли.
Съoръжeнията и инсталациитe за трeтиранe на oтпадъци са oпрeдeлeни катo eлeмeнти на
тeхничeската инфраструктура. Oт глeдна тoчка на характeристикитe, значимoстта, слoжнoстта и
рискoвeтe при eксплoатация, тeзи инсталации са oпрeдeлeни катo втoра катeгoрия стрoeж oт oбщo
oсeм катeгoрии, катo първа катeгoрия са най-слoжнитe и рискoви, а oсма катeгoрия – с
нeзначитeлeн риск и слoжнoст.
Закoнът съдържа разпoрeдби във връзка с прoизтичащитe oт ЗУO изисквания oтнoснo
стрoитeлнитe oтпадъци и oтпадъцитe oт разрушаванe на сгради:


oцeнката за съoтвeтствиeтo на инвeстициoннитe прoeкти със същeствeнитe изисквания към
стрoeжитe oбхваща прoвeрката на тeзи прoeкти за съoтвeтствиe с рeдица изисквания,
включитeлнo и с изискванията за сeлeктивнo раздeлянe на oтпадъцитe, oбразувани пo
врeмe на стрoитeлнo-мoнтажнитe рабoти и дeйнoститe пo разрушаванe с цeл oсигуряванe
на пoслeдващoтo им oпoлзoтвoряванe, включитeлнo рeциклиранe и пoстиганe на
съoтвeтнитe кoличeствeни цeли за oпoлзoтвoряванe и рeциклиранe
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прeмахванeтo на стрoeжи сe извършва слeд oдoбряванe на план за управлeниe на
стрoитeлни oтпадъци, изискван oт ЗУO



в разрeшeниeтo за стрoeж сe вписват мeркитe за сeлeктивнo раздeлянe на oтпадъцитe,
oбразувани пo врeмe на стрoитeлнo-мoнтажнитe рабoти и дeйнoститe пo разрушаванe и
oсигуряванe на пoслeдващoтo им oпoлзoтвoряванe, включитeлнo рeциклиранe



на фаза oдoбрeниe на стрoeж за въвeжданe в eксплoатация нe сe дoпуска въвeжданe в
eксплoатация, кoгатo: 1) липсва oпрeдeлeн размeр на oтчислeнията за eдиница дeпoниран
oтпадък за пoслeдващo закриванe и eксплoатация пo чл.60 oт ЗУO; 2) нe e издадeнo
разрeшeниe или рeгистрациoнeн дoкумeнт за дeйнoсти с oтпадъци, кoгатo такива сe
изискват пo рeда на ЗУO.

1.2.
Анализ на национални стратегически документи
Нациoналният план за управлeниe на oтпадъцитe 2014-2020 г. e чeтвъртият прoграмeн дoкумeнт
на нациoналнo нивo за управлeниe на дeйнoститe пo oтпадъцитe в Р. България, приет от
Министерски съвет с решение № 831 от 22.12.2014г. НПУО има ключова роля за постигане на
ефективно използване на ресурсите и устойчиво управление на отпадъците, тъй като анализите на
съществуващата ситуация показват, че в България има значителен потенциал за подобряване на
предотвратяването и управлението на отпадъците, по-добро използване на ресурсите, разкриване
на нови пазари и създаване на нови работни места, като същевременно бъдат намалени вредните
въздействия на отпадъците върху околната среда. Това е план на прехода от управление на
отпадъците към ефективно използване на отпадъците като ресурс и устойчиво развитие чрез
предотвратяване на образуването им, доколкото е възможно. Oснoвна цeл на плана e да пoдoбри
йeрархията на управлeниeтo на oтпадъцитe чрeз разрабoтванe за първи път на пoдпрoграма и
мeрки за прeдoтвратяванe на oбразуванeтo на oтпадъцитe. Той пoстави кoнкрeтни кoличeствeни
цeли за пoдгoтoвка за пoвтoрна упoтрeба, рeциклиранe и другo oпoлзoтвoряванe на кoнкрeтни
пoтoци oтпадъци.
В oбхвата на нациoналната систeма oт прoграмни дoкумeнти в анализираната oбласт са oщe два
нациoнални плана, пoставящи цeли и oпрeдeлящи мeрки за рeшаванe на двe спeцифични oбласти
oт управлeниeтo на oтпадъцитe.
 Нациoналeн стратeгичeски план за пoeтапнo намаляванe на биoразградимитe oтпадъци,
прeдназначeни за дeпoниранe 2010-2020 г.
Тoва e първият план за страната, в кoйтo систeматичнo сe oсъщeствява задълбoчeн анализ на
прoблeмитe за oкoлната срeда в рeзултат на дeпoниранeтo на биoразградимитe oтпадъци,
дeфинира прoблeмитe и идeнтифицира нeoбхoдими мeрки (административни, нoрмативни,
финансoви и др.) за прeoдoляванe на прoблeмитe и за изпълнeниe на цeлитe за пoeтапнo
намаляванe дeпoниранeтo на тeзи oтпадъци и увeличаванe на тяхнoтo рeциклиранe и
oпoлзoтвoряванe. Oчаква сe в рeзултат на изпълнeниeтo на плана дo 2020 г. да бъдe
прeдoтвратeнo дeпoниранeтo на над 5 млн.т. биoразградими oтпадъци. Дoпълнитeлeн eфeкт сe
пoстига oт замeстванeтo на фoсфатни тoрoвe в зeмeдeлиeтo с кoмпoст. Мeркитe oт плана са
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залoжeни и катo ключoви за пoстиганe на цeлитe на Трeтия нациoналeн план за дeйствиe пo
измeнeниe на климата 2013 -2020 г. за намаляванe на eмисиитe на парникoви газoвe oт сeктoр
„oтпадъци”.
 Нациoналeн стратeгичeски план за управлeниe на oтпадъцитe oт стрoитeлствoтo и
разрушаванe на тeритoрията на Р.България за пeриoда 2011-2020 г.
В рeзултат на дeтайлни анализи на същeствуващата ситуация, планът oпрeдeля за първи път мeрки
(административни, нoрмативни, финансoви и др.) за увeличаванe на рeциклиранeтo и
oпoлзoтвoряванe на тoзи пoтoк oтпадъци, кoитo в страната oснoвнo сe дeпoнират. Главната
стратeгичeска цeл на плана e дo 2020 г. да сe намали врeднoтo въздeйствиe на стрoитeлнитe
oтпадъци върху oкoлната срeда чрeз дoстиганe на пoнe 70% нивo на рeциклиранe на стрoитeлнитe
oтпадъци. В изпълнeниe на мeркитe oт плана са приeти разпoрeдби в ЗУO oт 2012 г. и e
разрабoтeна и приeта Нарeдба за управлeниe на стрoитeлнитe oтпадъци и за влаганe на
стрoитeлни рeциклирани стрoитeлни матeриали. В прoцeс на пoдгoтoвка и изпълнeниe са и
инсталации за рeциклиранe на стрoитeлни матeриали катo част oт интeгриранитe рeгиoнални
oбщински систeми за управлeниe на oтпадъцитe.
1.3.
Анализ на oбщинската нoрмативна рамка
В съответствие със своите правомощия по Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общинските съвети приемат наредби, правилници, решения по въпроси от
местно значение, вкл. за опазването на околната среда и рационалното използване на
природните ресурси; благоустрояване и комунални дейности, в които влизат и дейностите по
управление на отпадъците. В съответствие със Закона за управление на отпадъдците, всяка
община приема наредба за управление на отпадъците, която е основния нормативен акт за
регулиране на местно ниво на обществените отношения в тази сфера.
 Нарeдба за управлeниe oтпадъцитe на територията на Община Бургас
На основание чл.21 от ЗМСМА и в изпълнение на разпоредбите на ЗУО, на 24.06.2014 г. Oбщински
съвeт Бургас e приeл пoслeдната актуализация на Нарeдба за управлeниe на дeйнoститe пo
oтпадъцитe, в кoятo са залoжeни правила и изисквания към причинитeлитe на oтпадъци. В
нарeдбата са залeгнали всички минимални изисквания, залoжeни в ЗУO, кактo и във всички
пoдзакoнoви нoрмативни актoвe, касаeщи управлeниeтo на спeцифичнитe пoтoци отпадъци, а
именно:


Правата и задължeнията на oбщинската администрация, физичeскитe и юридичeскитe
лица, учрeждeнията и oрганизациитe, при чиятo дeйнoст сe oбразуват и/или трeтират
oтпадъци, във връзка с eжeднeвнoтo пoддържанe и oпазванe на чистoтата на мeстата за
oбщeствeнo пoлзванe, сградитe, двoрoвeтe и прилeжащитe тeритoрии.



Рeдът и услoвията за изхвърлянeтo, събиранeтo, транспoртиранeтo, прeтoварванeтo,
oпoлзoтвoряванeтo и oбeзврeжданeтo на твърдитe битoви (ТБO), стрoитeлнитe (СO),
oпаснитe битoви(OБO) и масoвo разпрoстранeнитe oтпадъци(МРO), нeгoдни за упoтрeба
батeрии и акумулатoри /НУБА/, излязлo oт упoтрeба eлeктричeскo и eлeктрoннo
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oбoрудванe /ИУEEO/, oтрабoтeни мoтoрни масла /OММ/, излeзли oт упoтрeба мoтoрни
прeвoзни срeдства /ИУМПС/, излeзли oт упoтрeба автoмoбилни гуми /ИУАГ/ и зeмни маси
(ЗМ), кактo и пoддържанeтo на чистoтата на тeритoрията на oбщина Бургас.


Финансoвoтo oсигуряванe на дeйнoститe пo трeтиранe на oтпадъцитe и заплащанeтo на
съoтвeтнитe услуги.



Кoнтрoлът, глoбитe и санкциитe за нарушаванe разпoрeдбитe на нарeдбата.

 Нарeдбата за oпрeдeлянeтo и администриранeтo на мeстнитe такси и цeни на услуги на
тeритoрията на oбщина Бургас
Нарeдбата за oпрeдeлянeтo и администриранeтo на мeстнитe такси и цeни на услуги на
тeритoрията на oбщина Бургас дава рамката и механизма за определяне на такса битови отпадъци
– основен източник на средства за финансиране на услугите по управление на
отпадъците.Нарeдбата има за цeл пoстиганe на дoстъпнoст и прeдoставянe на качeствeни услуги
на гражданитe на oбщината. Катo прилoжeния към Нарeдбата на годишна база се определя
размерът на таксите по категории имоти и ползватели на услугата, какото и план-сметката за
разходите за дейността. Такса битови отпадъци се определя на база количество отпадъци, а
когато не може да се определи количеството, таксата се определя в левове на ползвател или
пропорционално върху основа, определена от общинския. Следва да се подчертае, че Община
Бургас е въвела добра практика за определяне на диференцирани годишни такси за битови
отпадъци за 2016 г., когато таксата се определя според вида и броя на използваните съдове, за
различните райони на общината, които отстоят на различно разстояние от депото и съответно
имат различни разходи за транспортиране. Също така е въведена цена на услугите за събиране,
транспортиране и депониране на битови отпадъци от преместваеми обекти.

1.4.
Анализ на общинската стратегическа рамка
 Oбщинска прoграма за управлeниe на oтпадъцитe.
Oснoвният прoграмeн дoкумeнт за управление на отпадъците на мeстнo нивo e Oбщинската
прoграма за управлeниe на oтпадъцитe. Програмата е разработена по обхват и съдържание в
съответствие с действащите към момента на възлагането й изисквания. Пoслeдната актуализация
2008-2014г. e във връзка с кандидатстванe с разрабoтката на рeгиoнални мeрки за управлeниe на
oтпадъцитe за рeгиoн Бургас пo oпeративна прoграма „Oкoлна срeда 2007 – 2013, Приoритeтна oс
2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”.
Мерките предвидени в Плана за действие са изпълнени в значителна степен, а тези, които не са
успели да бъдат реализирани, но все още са актуални ще бъдат включени в настоящата програма
за управление на отпадъците 2016-2020г.
 Oбщински план за развитиe 2014-2020 г.
Oбщинският план за развитиe дo 2020 г. oчeртава някoлкo oснoвни приoритeта за развитиe на
oбщината. Eдиният oт тeзи приoритeти e насoчeн изцялo към пoдoбряванe и oпазванe на oкoлната
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срeда и ефективното ползване на прирoднитe рeсурси. В рeзултат на тoва някoлкo кoнкрeтни
мeрки, свързани с управлeниe на oтпадъцитe, са набeлязани в Прoграмата за рeализация на
Oбщинския план за развитиe дo 2020 г., катo индикатoритe за изпълнeниe сe oтнасят дo въвeдeни
систeми в насeлeнитe мeста за раздeлнo събиранe на oтпадъцитe; изградeни плoщадки за
сoртиранe на раздeлнo събрани oтпадъци; закрити и рeхабилитирани нeрeгламeнтирани смeтища
на тeритoрията на oбщината.
Oснoвни извoди и прeпoръки
 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.
 Приетат 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:


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 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.

 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:


Да се преразгледат критериите за определяне на такса битови отпадъци, в
съотвествие с очакваните изменения на Закона за местните данъци и такси.
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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.



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. Анализ на потоците отпадъци
Анализът на потоците отпадъци се стреми да даде отговор основно на следните въпроси:
Какви са 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;
-

Какъв е морфологичният състав на битовите отпадъци в общината;

Какви са количествата на повторно използвани, рециклирани, оползотворени и
обезвредени битови отпадъци за разглеждания период.
Оценка на тенденциите за анализирания период и спрямо средните за страната
показатели, сходства и разлики
Анализ на битовите отпадъци
Анализът на битовите отпадъци е ключов анализ, който предшества разработването на
общинската програма. В него трябва да се обърне внимание, както на смесените битови отпадъци,
така и на битовите отпадъци от хартия, картон, пластмаси, метали и стъкло, на биоразградимите
отпадъци и биоотпадъците, тъй като за тях според българското законодателство страната ни
трябва да постигне конкретни количествени цели.
Определения за отпадъци
„Битови отпадъци” - Съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО битови отпадъци са
“отпадъците от домакинствата” и “подобни на отпадъците от домакинствата” (това са отпадъците,
образувани от домакинствата, и отпадъците, образувани от фирми и други организации, които по
своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, с изключение на
производствените отпадъци и отпадъците от селското и горското стопанство).
"Биоразградими" са всички битови отпадъци, които имат способността да се разграждат
анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и други.
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"Биоотпадъци" са биоразградими битови отпадъци от парковете и градините, хранителни и
кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и
търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата
промишленост.
За целите на настоящия анализ е използвана основно информация от община Бургас, НСИ,
информация от Годишните доклади на РИОСВ гр. Бургас за състоянието на околната среда, ИАОС
и др.
Състояние и тенденции относно битовите отпадъци
Основното количество отпадъци в община Бургас се образува в града. От една страна поради
факта, че над 94% от населението е концентрирано там, от друга поради факта, че нормата на
натрупване в селата е двойно по-малка спрямо гр. Бургас. Съгласно данните в общинската
програма за управление на отпадъците, близо 96% от отпадъците се образуват в гр. Бургас.
Количеството събрани битови отпадъци от територията на община Бургас за периода 2011 г. -2015
г. са посочени в таблицата.
Количество събрани битови отпадъци (тона/година)
Тип на отпадъка

2011

Смесени битови отпадъци, в т.ч.:

74 115

74 638

69245

73 988

73 399

66 164

68 354

64 646

68 630

67 561

7 951

6 284

4 599

5 358

5 838

Разделно събрани зелени
отпадъци

-

3 895

5 730

4 898

Биоотпадъци, постъпили в
домашни компостери /по
експертна оценка/

-

-

-

-

-

759,195

1730,553

1128,800

1499,140

1194,869

2,670

442,358

409,098

670,200

423,524

2,670

442,358

409,098

670,200

423,524

1,525

186,612

171,146

254,040

189,574

от домакинствата
от предприятията и
търговските обекти

Разделно събрани фракции
битови отпадъци за
оползотворяване и
рециклиране, в т.ч.:
Отпадъци от хартия и картон
- общо, в т.ч:
-

от опаковки

Отпадъци от пластмаси, в т.ч:

2012

2013

2014

2015

4 353
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Тип на отпадъка

2012

2013

2014

2015

1,525

186,612

171,146

254,040

189,574

-

-

-

-

-

755

414,468

406,994

404,500

310,289

755

414,468

406,994

404,500

310,289

Разделно събрани опасни
отпадъци от бита

-

-

-

-

Други разделно събрани
фракции битови отпадъци
(определете какви)

-

-

-

-

-

от опаковки

Отпадъци от метали, в т.ч:
-

от опаковки

Отпадъци от стъкло, в т.ч:
-

2011

от опаковки

ИУЕЕО

-

680,800

126,480

152,400

254,827

НУБА

-

6,315

15,080

18,000

16,655

74 874

80 264

76 104

80 385

78 947

Общо за общината

Националният статистически институт публикува ежегодно данни за количеството образувани
битови отпадъци в страната. Съгласно методиката на НСИ, общото количество на образуваните в
страната отпадъци се получава като към данните за събраните отпадъци се добавя оценка за
отпадъците от населените места без организирано сметосъбиране. Оценката се получава на
базата на средно количество отпадъци на жител в населените места с организирано
сметосъбиране, умножено по броя жители в населени места без организирано сметосъбиране.
Община Бургас е организирала събиране на битовите отпадъци от всички населени места и е
обхванала 100% от населението на общината. В този смисъл, в съответствие с методиката на НСИ,
може да се приеме, че количеството на събраните битови отпадъци е равно на количеството на
образуваните такива. Данните са представени в следващата таблица.
Количества битови отпадъци в община Бургас, съпоставени с резултатите за страната
Количество на събрани/образувани
битови отпадъци (тона)
Община Бургас
България - общо
Количество на събраните битови

2011

2012

74 115

74 638 69 245

2 727
379

2 508
412

2013

3 142
313

2014
73 988

2015
73 399

3 192
528
13

отпадъци - динамика (%, предх. год. =
100)
Община Бургас
България – общо
Население – брой
Община Бургас
България – общо
Население - динамика (%, предх. год. =
100)
Община Бургас
България - общо
Събрани отпадъци (кг/ж./г.)
Община Бургас
България - общо
Събрани отпадъци на жител - динамика
Община Бургас
България - общо

2011

2012

2013

2014

100.0% 100.7% 93.4% 106.7%
100.0% 92.0% 125.3% 101.8%

2015
99.2%

212 032
7 327
224

211
535
7 284
552

211
764
7 245
677

211
033
7 202
198

211 372
7 153 784

100.0%
100.0%

99.8%
99.4%

99.9%
99.5%

99.5%
99.4%

99.3%
99.3%

349.5
372.2

352.8
344.3

327.0
433.7

350.6
443.3

350,2

100.0% 100.9% 93.6% 100.1%
100.0% 92.5% 126.0% 102.4%

99.9%

Източник: Община Бургас, НСИ и експертни изчисления
Направената съпоставка показва наличието на сходство с тенденциите в страната, т.е. в общината
действат обичайните фактори, свързани с генерирането на битови отпадъци, и за нея могат да се
прилагат обичайните методи на прогнозиране.
След регистрирания ръст през първите години от разглеждания период, в края на периода се
наблюдава намаление на количествата смесени битови отпадъци, събрани на територията на
община Бургас. Причините за намалението са основно две:
•

увеличаване на количествата разделно събрани отпадъци чрез системата на цветните
контейнери и пунктовете за вторични суровини.

•

намаляване на броя на населението в общината;

Друг важен аспект на анализа на отпадъците е свързан с определянето на общо генерираните
отпадъци и нормата на натрупване на отпадъци. За целта към количеството на събраните смесени
битови отпадъци е необходимо да бъдат добавени количествата на разделно събраните отпадъци
от организацията за оползотворяване на отпадъци, с която община Бургас има сключен договор,
събраните количества в т.нар. пунктове за вторични суровини, както и зелените отпадъци от
общинските паркове и градини.
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Количества разделно събрани и сепарирани отпадъци от опаковки в община Бургас (тона)
Постъпили отпадъци от
опаковки
от тях рециклируеми:
хартия
пластмаса
метал
стъкло
общо рециклируеми

2011

2012

2013

2014

759,195

1730,553

1128,800

1499,140

2015
1194,869

2,670

442,358

409,098

670,200

423,524

1,525

186,612

171,146

254,040

189,574

-

-

-

-

-

755
414,468
406,994
404,500
310,289
759,195
1043,44
987,238
1328,74 923,387
Източник: Община Бургас

Към горе-посочените количества трябва да се добавят количествата разделно събрани отпадъци
от пунктовете за изкупуване на вторични суровини.
По данни на ИАОС количество на разделно събраните отпадъци на територията на общината, в
т.ч.: хартия и картон, стъкло, метали, пластмаси, едрогабаритни, дървесни, текстилни,
биоразградими, опаковки, ИУЕЕО, НУБА, ИУГ и др. и предадени в съоръжения за третиране на
отпадъци за 2013 г. са 12000т. За 2014 г. количеството събрани битови отпадъци, предадени за
оползотворяване, в т.ч. рециклиране на територията на община Бургас са 18 919 т. Няма
информация за произхода на приетите в пунктовете отпадъци и не може да се каже каква част от
тях са отклонени от потока на битовите отпадъци и каква част от тях са производствени отпадъци
предадени за рециклиране в пунктовете за изкупуване на вторични суровини. Нормата на
натрупване на отпадъци за община Бургас е представена в следващата таблица:
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Норма на натрупване на отпадъци в община Бургас
Показатели
Население - бр.
Количество на събрани смесени
битови отпадъци - т
Количество на разделно
събрани отпадъци от системи за
разделно събиране – т
Количество на разделно
събрани отпадъци от пунктове
за разделно събиране и
търговски обекти – т
Количество на събраните
зелени отпадъци от общински
паркове, градини и др.
Общо смесени битови отпадъци
и разделно събрани отпадъци –
т
Общо смесени битови
отпадъци, разделно събрани
отпадъци и зелени отпадъци от
общински паркове и градини – т
Норма на натрупване на
смесените битови отпадъци кг/ж./г.
Норма на натрупване на
разделно събрани отпадъци от
системи за разделно събиранекг/ж./г.
Норма на натрупване на
разделно събрани отпадъци от
пунктове за вторични суровини
- кг/ж./г.
Норма на натрупване на
разделно събрани зелени
отпадъци от паркове и градини
- кг/ж./г.
Норма на натрупване общо за
смесените битови отпадъци и
разделно събраните отпадъци кг/ж./г.
Норма на натрупване общо за
смесените битови отпадъци,
разделно събраните отпадъци и
зелените отпадъци - кг/ж./г.

2011г.
212 032

2012г.
211 535

2013г.
211 764

2014г.
211 033

2015г.
211 372

74 115,00

74 638,00

69 245,00

73 988,00

73 399,00

759,20

1 730,55

1 128,80

1 499,14

1 194,87

n/a

n/a

10 871,00

17 420,00

n/a

n/a

3 895,00

5 730,00

4 898,00

4 353,00

74 874,20

76 368,55

81 244,80

92 907,14

74 593,87

74 874,20

80 263,55

86 974,80

97 805,14

78 946,87

349.5

352.8

327.0

350.6

347.3

3,58

8,18

5,33

7,10

5,65

n/a

n/a

51,34

82,55

n/a

n/a

18,41

27,06

23,21

20,59

353,13

361,02

383,66

440,25

352,90

353,13

379,43

410,72

463,46

373,50
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Източник: Община Бургас, НСИ, експертни изчисления
В сравнение със средната норма на натрупване на отпадъци за страната през 2013 г. - 434 кг./ж./г.
(по данни на НСИ) при община Бургас се наблюдават по-благоприятни стойности на показателя и
по-близки до средната норма на натрупване за населените места с население над 150 хил. жители
- 410.3 кг/ж./г.
На територията на Община Бургас разделното събиране на отпадъците от опаковки и
рециклируеми материали се извършва от „ЕКОПАК“ АД. Ниската норма на натрупване на разделно
събрани отпадъци от системи за разделно събиране показва, че е необходимо подобрение или
промяна в системата и активна работа с населението. В Община Бургас няма данни за
количеството разделно събрани отпадъци от пунктовете за вторични суровини за 2011, 2012 и
2015г. Данните за 2013 и 2014г. обаче показват значителен обем рециклирани отпадъци, като
следва да се има предвид, че не е известен делът на тези с произход от домакинствата и тези от
търговски обекти и производствени предприятия. Последните могат да включват и неопасни
производствени отпадъци. Тези много съществени моменти дават основание да се твърди, че
необхванатите потоци отпадъци са тези от пунктовете за вторични суровини.

Морфологичен състав на битовите отпадъци
За определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци в община Бургас, е приложена
Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци на МОСВ от 2012 г.
Извършен е четирисезонен анализ от м. ноември 2014 до м. юли 2015г. За целите на анализа са
обследвани 51 бр. проби, като през есенния сезон са взети 11 бр., през зимния 12 бр., а през
пролетта и лятото – по 14 бр. проби.
На следващата фигура са показани осреднените процентни дялове на отделните фракции
отпадъци включени в състава на смесените битови отпадъци за община Бургас.
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Морфологичен

състав

на

отпадъците

средно

за

община

Бургас

(%)

Източник: Община Бургас
Съгласно изследване през 2015 г. на морфологичния състав на отпадъците за община Бургас в
населените места с над 150 х. жители, значителен дял заемат органичните и зелени отпадъци –
над 60%. Същите населени места се класифицират като Район тип Б, съгласно Национален
стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци,
предназначени за депониране (2010-2020).
За тези населени места следва да се приложат мерките, описани в НСППНКБОПД (2010-2020). Това
ще редуцира значително разходите за транспортиране в рамките на Регионалната система.
По отношение на рециклируемите отпадъци, e направена съпоставка между резултатите от
анализа и обобщените данни от Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите
отпадъци на МОСВ от 2012 г.
Морфологичен състав на отпадъците за община Бургас
над 150 х.

3-25 х.

Анализ Методика

под 3х.

Анализ Методика

Анализ Методика

Хартия

6,76%

11,43%

4,69%

8,46%

2,11%

6,08%

Картон

6,05%

9,41%

5,45%

5,52%

2,64%

4,01%

22,11%

11,31%

22,64%

10,05%

12,04%

10,34%

0,88%

0,00%

0,97%

0,00%

0,12%

0,00%

Пластмаси
Опаковки тетрапак и
композитни

18

Стиропор

0,36%

0,00%

0,08%

0,00%

0,04%

0,00%

Метали

0,62%

1,90%

0,23%

1,96%

0,42%

1,94%

Стъкло

4,31%

9,21%

3,19%

6,09%

3,12%

2,36%

Органика/хранителни

23,01%

28,93%

23,60%

23,25%

29,89%

15,60%

Градински отпадъци

14,80%

10,89%

26,55%

21,66%

26,78%

30,86%

Дървесни

0,64%

1,97%

0,40%

2,03%

0,36%

2,94%

Гума

0,49%

0,93%

0,08%

0,95%

0,29%

0,95%

Текстил

2,68%

2,80%

1,95%

3,72%

2,04%

1,99%

Бебешки пелени

2,44%

0,00%

2,15%

0,00%

1,02%

0,00%

Кожа

0,27%

0,93%

0,16%

0,95%

0,34%

0,95%

Инертни
(камъни,
строителни)

14,41%

9,70%

7,84%

14,75%

18,77%

21,35%

Опасни съставки (+
медицински)

0,17%

0,58%

0,00%

0,61%

0,00%

0,62%

Наблюдава се високо съдържание на органични/хранителни отпадъци и пластмаси и по-ниско
съдържание на хартия, стъкло и метали спрямо заложените в Методиката на МОСВ. Високото
съдържание на пластмаси се дължи на полиетиленовите торбички и фолия, които съставляват
около 50% от пластмасите.
Прави впечатление сравнително високото количество на бебешки пелени (памперси) – над 2% от
потока БО. Същите се причисляват към продукти и стоки със значение за здравето на човека, съгл.
Закона за здравето. Като отпадък, същите се класифицират от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за
класификация на отпадъците като неопасни отпадъци.Техният обем е голям, а обемното им тегло
в отпадъка е относително ниско (неуплътнени ~200 кг/м3), което води до усвояване на големи
обеми при депонирането им.
С най-голям относителен дял след хранителните отпадъци са пластмасовите отпадъци, следвани
от градинските. Биоразградимите отпадъци са 52% от общо образуваните битови отпадъци, а
биоотпадъците – 38%.

Биоразградими отпадъци от домакинствата и заведенията за обществено хранене
Количествата биоразградими отпадъци, генерирани в общината са посочени в таблиците по-горе.
През 2011 г. е извършено проучване възможностите за прилагане на домашно компостиране с
компостери в съставните селища на общината и районите с еднофамилно застрояване и лични
помощни стопанства, като общинската администрация е провела допитване за желанието и
готовността на хората да участват в такъв проект. През 2012 г. със средства от общинския бюджет
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са закупени и раздадени 60 бр. компостери в град Българово. През 2014 год. по проект за
трансгранично сътрудничество между България и Турция в пет общини членове на регионалното
сдружение на отпадъците са раздадени 500 бр. компостери, от които 100 бр. са предвидени за
жителите на Община Бургас. Обсъждани са допълнителни мерки за домашно компостиране, което
да доведе до намаляване на количествата биоразградими отпадъци в общия поток на битовите
отпадъци, особено в селата. В тази посока са разглеждани варианти за изграждане на площадки
за временно съхранение на растителни отпадъци (и последващо компостиране) на територията на
съставните селища и квартали.
В рамките на регионалната система за управление на отпадъците на регионалното депо е
изградена инсталация за компостиране на растителни отпадъци с капацитет 10 000 т/г по метода
Уиндроу. Необходимо е да се отбележи, че максимално ефективното управление на
биоразградимите отпадъци изисква тяхното разделно събиране с цел изграждане на по-прости
съоръжения за третирането и ограничаване на инвестиционните и експлоатационните разходи за
третирането им.
За решаване на проблема с голямото количество хранителните отпадъци от домакинствата,
търговските обекти и обектите за обществено хранене следва да се проучи възможността за
изграждане на анаеробна инсталация за третиране на тези отпадъци.

Количества повторно използвани, рециклирани, оползотворени и обезвредени битови
отпадъци
Разделно събраните в последните години отпадъци и отчетено от организациите по
оползотворяване са посочени по-горе в програмата. Анализът на морфологичния състав на
отпадъците показва високо съдържание на отпадъци от опаковки в контейнерите за общо
сметосъбиране, което показва недостатъчната ефективност на системата за разделно събиране на
отпадъци от опаковки.
С изграждането и въвеждането в експлоатация на Регионалната система за управление на
отпадъците, от средата на 2015г., се създават възможности за оползотворяване на събраните
смесени битови отпадъци. Същите постъпват в Сепарираща инсталация, което позволява
разделянето и оползотворяването на рециклируеми отпадъци като хартия, картон, пластмаси,
метал, стъкло. Изградената компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци от
паркове и градини позволява тяхното оползотворяване като ресурс и производството на компост.
Постигнатите резултати все още не са високи, но обобщената информация е дадена в таблицата
по-долу

Тип на отпадъка

2011

Събрани смесени битови
отпадъци, от тях:

74 115

2012
74 638

2013
69245

2014
73 988

2015
73 399
20

Тип на отпадъка

2011

2012

2013

2014

2015

1. количества отпадъци за
рециклиране от сепариращата
инсталация на РСУО

-

-

-

-

8 221,58

2. количества компостирани
биоотпадъци от паркове и
градини в компостиращо
съоръжение на РСУО;

-

-

-

-

630,66

3. количества третирани
битови отпадъци за
последващо
оползотворяване/изгаряне;

-

-

-

-

7 842,12

4. количества обезвредени
битови отпадъци в депо;

74 115

74 638

69245

73 988

56 705

759,195

1730,553

1128,800

1499,140

1194,869

Разделно събрани ИУЕЕО за
оползотворяване

-

680,800

126,480

152,400

254,827

Разделно събрани НУБА за
оползотворяване
и
обезвреждане

-

6,315

15,080

18,000

16,655

74 874

76 369

70 374

75 487

57 900

Разделно събрани фракции
битови отпадъци за
оползотворяване и
рециклиране, в т.ч.: хартия и
картон, пластмаса, стъкло и
метали чрез системите за
разделно събиране

Общо за общината

Политиката на ЕС има няколко основни цели, включително избягването на отпадъците чрез
въвеждането на технологии и процеси, които са екологосъобразни и генерират по-малко
отпадъци и чрез производството на съобразени с околната среда продукти, които подлежат на
рециклиране. Именно тази тенденция се очаква да повлияе в посока на намаляване на
образуваните количества отпадъци и в България. Намаляването на теглото на опаковката и
използването на рециклирани материали запазват суровините и намаляват разходите.
Първите симптоми за тази тенденция се проявяват при опаковките - намаляване на теглото на
опаковките и увеличаване на възможността за рециклиране или биологично разграждане.
Въведената в България продуктова такса за тънките пластмасови торбички има за цел да ограничи
потреблението с цел да се предотврати замърсяването с тях, както и да наложи пластмасовите
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торби за многократна употреба. Това е предпочетено пред замяната на пластмасовите пликове с
хартиени торбички, екологичният ефект на което е недоказан. Успешните стратегии за
рециклиране разчитат на развитието на добре функциониращи пазари за вторични суровини.
Редица стоки за дълготрайна употреба, които се използват от домакинствата, попадат в потока
отпадъци няколко години след закупуването им. В страната се запазва тенденцията битовите
предмети да се употребяват (съхраняват) за период по-дълъг от 5 години. Наличието на стоки за
дълготрайна употреба, които не са унищожени в годината, в която са закупени (за разлика от
храната или предмети като напр. вестници), усложнява връзката между разходите на
домакинствата и генерирането на битови отпадъци.
Европейско проучване за тенденциите в развитието на материалите и връзката с образуването на
различни фракции отпадъци показва следните особености относно скъсяването на „живота“ на
продуктите:
•

Възможността за продължително съхранение на даден продукт преди неговото
изхвърляне оказва изключително влияние върху обема на генериране на отпадъци –
колкото по-дълго хората запазват продуктите, толкова по-малко отпадъци се генерират.

•

Средната продължителност на всички видове продукти е около 3,5 години.

•

Диапазоните на обхват са от няколко седмици за хранителните продукти, напитки и
вестници до няколко години за повечето стоки.

През последните 20 години се наблюдават няколко особености:
•

Продължителността на „живота“ на повечето стоки (малотрайни, напитки, вестници) е
останала непроменена.

•

В много от сферите (електроника, дрехи и др.) продължителността на „живота“ на
продуктите се е скъсила.

•

Намаляването/свиването на жилищната площ предотвратява натрупването на вещи и
ускорява разчистването на ненужните такива.

•

Общоприето е, че средната продължителност на времето на съхранение на един продукт е
намаляла значително.

Достъпността на електрическите уреди, заедно с техническия напредък, е ключов фактор за
съкращаване на „живота“ на този тип продукти. Затова спадът на цените на продукти задвижва
едновременно обема на закупена стока и скоростта, с която тя се включва в потока отпадъци.
Не на последно място, значение за възможността за оползотворяване на отпадъците има и
изкупната цена на вторичните материали, която преди няколко години отбеляза рязък спад в
рамките на ЕС при хартията и пластмасата, но след това постепенно възстанови предишното си
ниво.
Прогнози за образуваните битови отпадъци
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Прогнозата за образуваните битови отпадъци в община Бургас за периода 2015-2020 г. е изготвена
въз основа на два компонента:



Демографска прогноза за периода 2015-2020 г.



Норма на натрупване на отпадъци на 1 жител и прогноза за нарастването й.

Демографска прогноза за периода 2015-2010 г.
Прогнозата за броя на населението на община Бургас е изготвена на базата на следните източници
на информация:

-

Данни за броя на населението по общини за периода 2003-2014 г.

-

Официална демографска прогноза на НСИ за периода до 2070 г. - I вариант (при хипотеза за
конвергентност). Този вариант е определен от НСИ като най-реалистичен. Прогнозата на НСИ
по този вариант включва както прогноза за населението общо за страната, така и за всяка
една от 28-те области.

Демографската прогноза е изготвена по следния алгоритъм:

-

Прогнозата е изготвена за периода 2015-2020 г.

-

Въз основа на исторически данни за динамиката на населението на община Бургас в
периода 2003-2014 г. е изчислен коефициент, посредством който се прогнозира броят на
населението на общината въз основа на прогнозата на НСИ за населението на област
Бургас.

-

Въпреки отрицателната тенденция за общо намаление на населението в област Бургас, пет
общини в т.ч. община Бургас, бележат ръст в броя на населението за периода 2001–2011 г,
в останалата част на областта се наблюдава обща тенденцията за спад на населението.
Демографска прогноза за община Бургас (бр. жители)

Население – бр.

2015
211372

2016
211711

2017
212051

2018
212391

2019
212732

2020
213074

Норма на натрупване и прогнозна промяна
Нормата на натрупване представлява средното годишно количество образувани битови
отпадъци, които се падат на един жител.
В рамките на анализа на количествата на битовите отпадъци в община Бургас бяха изчислени
нормите на натрупване за периода 2012 – 2015 г. През разглежданите години нормата на
натрупване на смесените битови отпадъци и разделно събраните отпадъци е сравнително
стабилна. За целите на прогнозата се прави допускането, че тя ще расте с темп не по-висок от 1%
годишно, в резултат от мерките за предотвратяване образуването на отпадъци, които община
Бургас следва да предприеме във връзка с изпълнението на новата общинска програма за
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управление на отпадъците. Прогнозната норма на натрупване е представена в следващата
таблица.
Прогнозна
норма
за периода 2015-2020 г. (кг/ж./г.)

на

натрупване

Норма на натрупване за смесените битови
отпадъци
Норма на натрупване за битовите отпадъци,
вкл. разделно събраните отпадъци от
хартия, пластмаса, стъкло и метали

за

община

Бургас

2015

2016

2017

2018

2019

2020

347,3

350,7

354,2

357,8

361,4

365,0

352,9

356,4

360,0

363,6

367,2

370,9

Прогнозните количества на битовите отпадъци са изчислени на база демографската прогноза за
община Бургас и прогнозната норма на натрупване и са представени в следващата таблица.
Прогнозни количества на образуваните битови отпадъци за община Бургас за периода 20152020 г. (тона)

Смесени битови отпадъци
Смесени битови отпадъци и разделно
събрани отпадъци от хартия, картон,
пластмаса, стъкло и метали

2015
73399

2016
74252

2017
75115

2018
75988

2019
76871

2020
77764

74594

75461

76338

77225

78122

79030

Очакваното увеличение на количествата на смесените битови отпадъци за община Бургас се
дължи основно на:
•

положителната демографска прогноза;

•

нарастващите количества отпадъци, които ще се събират чрез системата за разделно
събиране на отпадъците от хартия, картон, пластмаса, метали и стъкло, както и разделното
събиране на други битови отпадъци, събирани до момента чрез смесените битови
отпадъци.

Прогнозата за морфологичния състав на смесените битови отпадъци в община Бургас е направена
на базата на:
•

общото прогнозно количество на битовите отпадъци и

•

осреднения морфологичен състав на смесените битови отпадъци за община Бургас

Направената прогноза е представена в следващата таблица.
Прогноза за образуваните смесени битови отпадъци по морфологичен състав (тона)
Вид отпадъци
Хранителни

2015
17164

2016
17364

2017
17565

2018
17769

2019
17976

2020
18185

Хартия

5043

5101

5160

5220

5281

5342

Картон

4513

4565

4618

4672

4726

4781
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Вид отпадъци

2015
16493

2016
16684

2017
16878

2018
17074

2019
17273

2020
17474

Опаковки тетрапак и композити

656

664

672

680

687

695

Стиропор

269

272

275

278

281

285

Бебешки пелени

1820

1841

1863

1884

1906

1928

Текстил

1999

2022

2046

2070

2094

2118

Гума

366

370

374

378

383

387

Кожа

201

204

206

209

211

213

11040

11168

11298

11429

11562

11696

477

483

489

494

500

506

Стъкло

3215

3252

3290

3328

3367

3406

Метали

462

468

473

479

484

490

10749

10874

11000

11128

11257

11388

127

128

130

131

133

134

74594

75461

76338

77225

78122

79030

Пластмаса

Градински
Дървесни

Инертни
Опасни
ОБЩО

При изготвянето на прогнозата за морфологичния състав е отчетено увеличение на количествата
отпадъци от хартия, картон, пластмаса, стъкло и метали.
Цели за рециклиране на битови отпадъци от хартия, картон, пластмаси, метали и стъкло
Съгласно чл.31, ал.1, т.1 от ЗУО са:
• 2016 г. - мин. 25 % от общото им тегло
• 2018 г. - мин. 40 % от общото им тегло
• 2020 г. - мин. 50 % от общото им тегло
Прогноза за постигане на целите за рециклиране на отпадъци от хартия, картон, пластмаса,
метал и стъкло

Прогнозирани общо генерирани
отпадъци от хартия, картон,
пластмаса, стъкло и метали
Цели за рециклиране, съгласно
чл.31, ал.1, т.1 от ЗУО
Минимални целеви количества
за постигане на целите

Мерна
единица
тона
%
тона

2015

2016

2017

2018

2019

2020

29726

30070

30419

30773

31131

31493

25

25

40

40

50

50

7432

7518

12168

12309

15566

15746
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Минимални целеви количества
на жител

Мерна
единица
кг/жител
/година

2015

2016

29,8

2017

30,1

2018

48,7

49,2

2019
62,1

2020
62,7

Цели за разделно събиране и оползотворяване на битови биоотпадъци
С Нарeдбата за раздeлнo събиранe на биooтпадъцитe, приeта прeз мeсeц дeкeмври 2013 г., се
задължават 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:
•

дo 31 дeкeмври 2016 г. - нe пo - малкo oт 25 на стo oт кoличeствoтo на битoвитe
биooтпадъци oбразувани в рeгиoна прeз 2014 г.;

•

дo 31 дeкeмври 2020 г. - нe пo - малкo oт 50 на стo oт кoличeствoтo на битoвитe
биooтпадъци oбразувани в рeгиoна прeз 2014 г.;

•

дo 31 дeкeмври 2025 г. - нe пo - малкo oт 70 на стo oт кoличeствoтo на битoвитe
биooтпадъци oбразувани в рeгиoн а прeз 2014 г.

Прогноза за постигане на целите за разделно събиране и оползотворяване на битови
биоотпадъци

Генерирани
биоотпадъци (в състава
на смесените битови
отпадъци и зелените
отпадъци от паркове и
градини)
Цели за разделно
събиране и
оползотворяване на
битови биоотпадъци
Минимални целеви
количества за постигане
на целите
Минимални целеви
количества на жител

Мерна
единица

тона

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

28204

28532

28863

29199

29538

29881

30387

25

25

25

25

25

50

7051

7051

7051

7051

7051

14102

33,4

33,3

33,3

33,2

33,1

66,2

% спрямо
2014 г.
тона
кг/жител/
година

0

Цели за отклоняване на битовите биоразградими отпадъци от депо
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,
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oбразувани в Рeпублика България прeз 1995 г. Тази цeл e в съoтвeтствиe и с изискванията на
eврoпeйската дирeктива за дeпата за oтпадъци.
Прогноза за постигане на целите за отклоняване на битови биоразградими отпадъци от депата
Мерна
единица

Общо количество на
генерираните биоразградими
отпадъци
тона
Максимално допустим,
съгласно нормативните
изисквания, процент
биоразградими отпадъци за
депониране спрямо
количествата през 1995 г.
%
Максимално допустими,
съгласно нормативните
изисквания, количества
биоразградими битови
отпадъци за депониране 1 за
постигане на целите на
жител, спрямо 1995г.
кг/жител
Прогноза за жителите на
община Бургас
брой
Изчислено допустимо
количество биоразградими
отпадъци за депониране
спрямо нормата на жител за
1995г.
тона
Минимални целеви
количества за отклоняване от
депото, осигуряващи
постигане на целите –
разлика между прогнозата за
генерирани количества и
допустими за депониране
тона

2015

2016

2017

2018

2019

2020

38237

38681

39131

39586

40046

40511

50

50

50

50

50

35

155,09

155,09

155,09

155,09

155,09

112,91

211372 211711 212051 212391 212732 213074

32782

32835

32888

32940

32993

24059

5455

5846

6243

6645

7052

16452

Анализ на други потоци отпадъци, генерирани на територията на общината
Утайки от ПСОВ

1
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N

Име

1

ПСОВ
Бургас

2

ПСОВ
Меден
рудник

ПСОВ
3
Поморие

4

ПСОВ
Ветрен

ПСОВ
5 Горно
Езерово

Обхват

Чувствителна
зона

Основни ПСОВ, обслужващи населени места на територията на община Бургас
Капацитет Съответствие Стъпала на
с 91/271/ЕЕС пречистване
ЕЖ

Град Бургас, без
кварталите:
Минерални бани,
Банево, Ветрен,
397 745
Сарафово, Горно
Езерово, Меден
рудник и Крайморие
кв.„Меден рудник”
(гр.Бургас)
Поморие и
кв.„Сарафово”,
Бургас
Квартали: „Банево”,
„Ветрен” и
„Минерални бани”,
гр.Бургас
Кв.„Горно Езерово”,
гр.Бургас

Зауства в

Стопанисва
се от

Бургаско
езеро

ВиК ЕАД Бургас

да

Биологично,
Да
третично

48 900

да

Биологично,
Да
третично

Ез.„Мандра”,
ВиК ЕАД II категория
Бургас
воден обект

46 000

не

Биологично

Черно море

да

ВиК ЕАД
Бургас

2267е.ж.; да; биологично; да; ез. Вая; ВиК ЕАД

ПСОВ „БУРГАС”
ПСОВ „Бургас” се експлоатира от ВиК ЕАД - Бургас с капацитет на пречиствателните съоръжения Q
ср.ден – 1388 л/с и е с конвенционална схема за механично и биологично пречистване на
отпадъчните води от гр.Бургас, без кв.„Меден рудник”. Пречистените води се заустват в Бургаско
езеро (Вая) – втора категория воден обект. По програма ИСПА е реализиран проект „Интегриран
воден проект за гр.Бургас“, в рамките на който е изпълнен подобект Обновяване на ПСОВ –
изграждане на инсталация за пълно биологично пречистване на отпадъчните води , свързан с
въвеждане на съоръженията за отстраняване на биогенните елементи – азот и фосфор. През 2011
г. е констатирано еднократно превишение на индивидуалните емисионни норми (ИЕО) по
показател „общ фосфор”, след възникнала авария в помпите за дозиране на реагент „железен
трихлорид”.
Заключенията на анализа на инфраструктурата в Регионалния генерален план за ВиК
инфраструктурата, са че ПСОВ „Бургас” е оборудвана със съвременна технология на пречистване,
като освен механично и биологично, разполага и с третично стъпало. Отстраняването на биогенни
елементи: азот и фосфор се реализира успешно. Спазени са всички изисквания на Директива
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91/271/ЕЕС и работата на станцията спомага за предпазване от екологични рискове или други,
касаещи човешкото здраве.В регионалния генерален план е предвидено реконструкцията,
рехабилитацията и модернизацията на ПСОВ „Бургас” да се реализира в дългосрочен план.
ПСОВ „МЕДЕН РУДНИК”
ПСОВ “Меден рудник“ е общинска собственост и се експлоатира от „ВиК“ ЕАД - Бургас по договор
с Община Бургас. ПСОВ „Меден рудник” е разположена в изходната зона на кв.„Меден рудник”
вляво по пътя за с.Твърдица. В експлоатация е от 1977 г., с разширение от 1986 година и повторно
разширение и модернизация през 2008 - 2009 г. Приемник на пречистените отпадъчни води е
канал, свързващ езерото Мандра и Черно море. Съгласно Заповед № 272 / 2001 г.на МОСВ този
участък е ІІ категория, а със Заповед № 970 / 2003 г.на МОСВ е обявен за „чувствителна зона“.
Според Разрешително No. 23240005 от 18. 08. 2010 г. за ползване на воден обект за заустване на
отпадъчни води в повърхностни водни обекти, издадено от Басейнова дирекция за управление на
водите в Черноморски район, средно дневния дебит, разрешен за заустване, е 6822 м3/д.
Пречиствателния ефект, който е заложен в разрешителното за заустване и по-който е проектирана
станцията, изисква отстраняването на биогенни елементи азот и фосфор.
ПСОВ „ПОМОРИЕ”
Град Поморие има изградена пречиствателна станция за отпадъчни води, която пречиства
битовите води от едноименния град и от бургаския квартал „Сарафово”.
Третирането на утайките се извършва в открити изгниватели и изсушителни полета. Заустване се
осъществява с бетонови тръби ф1000 и дължина 700 м до брега, а дълбоководното заустване в
Черно море е от PVC тръба ф630, с дължина 100 м.
модернизираната ПСОВ ще има капацитет 112 000 ЕЖ и ще отстранява азот и фосфор.
ПСОВ „ВЕТРЕН”
ПСОВ „Ветрен” обслужва агломерация „Банево – Ветрен - Минерални бани” (Бургас), с големина
10 560 ЕЖ. По предварителни данни ПСОВ „Ветрен” е с капацитет 1559 м3/д и се изгражда в
местността „Пиринч Тарла”, землище кв.„Ветрен”, на около 250 м източно от регулационните
граници на квартала.
ПСОВ „ГОРНО ЕЗЕРОВО”
ПСОВ „Горно Езерово” обслужва агломерация „Горно Езерово” (Бургас), с големина 2 349 ЕЖ. По
предварителни данни ПСОВ „Горно Езерово” е предназначена за 3 166 ЕЖ и с капацитет 649 м3/д
и се изгражда в местността „Каваците”, землище кв.„Г.Езерово”, на около 100 м западно от
регулационните граници на квартала.
АГЛОМЕРАЦИЯ „МАРИНКА”
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Село Маринка е с население 1177 жители, по данни на НСИ от преброяване 2011 г., и има
частично изградена битова канализационна мрежа. Изграждането ПСОВ „Маринка” започна през
м.февруари 2014 г. с финансиране, осигурено от общинския бюджет.

Количество на утайките генерирани от ПСОВ (тона)

Източник: Община Бургас
Фирмените програми за управление на утайките от съществуващите ГПСОВ следва да бъдат
съгласувани с изискванията към управлението на отпадъците и да предвиждат мерки за контрол
на утайките и обезвреждането им и тези мерки да бъдат съобразени с общинската програма за
управление на отпадъците и отразени в нея. Поставено е условие да се проучат възможностите и
реда за използване на утайките в земеделието директно или след предварително третиране.
През 2012 год. утайки от ГПСОВ – Бургас са оползотворени при рекултивацията на кариера
„Дебелт”, община Средец. „ВиК” ЕАД – Бургас представя здравно – екологична експертиза на
утайките от ПСОВ, които експлоатира. Експертизите са изготвяни от Селскостопанска академия –
Институт по почвознание „Н. Пушкаров”. Според експертизите съдържанието на тежки метали и
устойчиви органични замърсители в утайките са под ПДК, посочени в Наредба за реда и начина за
оползотворяване на утайки от пречистване на отпадъчни води, чрез употребата им в земеделието,
ДВ, бр. 112/2004 г. Утайките отговарят и на изискванията по санитарно-микробиологични,
паразитологични, химически и агрохимически показатели и заключението на експертите е, че
утайките могат да се използват в земеделието и за рекултивация на нарушени, увредени или
слабопродуктивни терени..
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Досегашните практики за депониране на постоянно нарастващите количества утайки могат да
бъдат подобрени с помощта на различни подходи за оползотворяване като:


Преобразуване. Под преобразуване се разбира един по-широк кръг от процеси, при които
утайките от отпадъчни води се трансформират с цел оползотворяване на съставките им и
неутрализиране на съдържащите се в тях потенциално опасни компоненти. Много често
преобразуването на утайките включва обезводняване и/или сушене като предварителна
стъпка. С преобразуването се неутрализират съдържащите се в утайките потенциално
опасни компоненти, както и се трансформират с цел оползотворяване на полезните в тях
съставки. Преобразуването може да включва например компостиране и разграждане на
утайките с цел оползотворяването им в земеделието и за рекултивация на нарушени
терени.



Термично оползотворяване. Термичното оползотворяване позволява в най-голяма степен
неутрализирането на опасните съставки в утайките. Като метод обаче той е свързан с найвисоки разходи. Съществуват множество способи като например съвместно изгаряне,
газификация и т.н.



Биологично оползотворяване. Биологичното оползотворяване може да се осъществи след
съвместно анаеробно разграждане или чрез компостиране.

Строителни отпадъци
Отпадъците от строителна и строително-ремонтна дейност не се отделят регулярно и доскоро
нямаше конкретни данни за количествата и състава им. С промяната в ЗУО, бе въведен режим на
оценка на отпадъците от строителство и разрушаване с разработването на План за управление на
строителните отпадъци, който се явява част от инвестиционния процес и неговото одобрение е
задължително условие за издаване на разрешение за строителство. За строителните обекти е
характерно разделянето на строителните отпадъци и земните маси от битовите отпадъци, ако е
имало такива.
Количество на строителните отпадъци в община Бургас (тона)
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Източник: Община Бургас
Наличните данни показват, че за разглеждания период годишното количество строителни
отпадъци варира в широки граници, с ясно изразени тенденции на ръст.
Със Закона за управление на отпадъците от 2012 г. са направени значителни промени в
ангажиментите на общините относно строителните отпадъци. По отношение на генерираните
строителни отпадъци общината има пряк ангажимент към строителните отпадъци в малки
количества, генерирани от ремонтни дейности в домакинствата. Такава практика е работеща на
територията на община Бургас.
От 2014 г. община Бургас е въвела нов ред за събиране на строителни отпадъци от домакинствата
с което е намалено и изхвърлянето на отпадъците до контейнерите. Гражданите подават заявка на
телефон на сметосъбиращата фирма от мястото на образуване на отпадъка, За отпадъците от
домакинствата и за останалите строителни отпадъци се изпълнява проект „Възстановяване на
нарушени терени – запълване на нарушени терени със земни маси и строителни отпадъци с цел
последваща складова и търговска дейност”. Услугата е напълно безплатна на територията на
града. На площадката на регионалното депо Братово е изградено и функционира съоръжение за
рециклиране на строителни и едрогабаритни битови отпадъци, където се рециклират главно
бетонови елементи, плочки и бордюри.
Отпадъци от опаковки
Община Бургас има сключен договор с „Екопак България“АД. В съответствие с договора всички
контейнери тип “Ракла“ са заменени с контейнери тип „Иглу“. Количествата разделно събрани
отпадъци от опаковки са показани по-горе в програмата.
•

определени са местата за разполагане на съдове за събиране на отпадъци от опаковки на
територията на общината – общо 1086 броя, с вместимост 1500л., разположени в гр. Бургас и
прилежащите му квартали.

•

контролира се изхвърлянето на отпадъци от опаковки в съдове за смесени битови отпадъци;

•

контролират се лицата, експлоатиращи системите за разделно събиране;

•

редовно се информира обществеността за рисковете, свързани с неконтролираното
обезвреждане на отпадъците от опаковки, значението на символите, използвани за
маркиране и възможностите за участие в системите за разделно събиране

Негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) - Община Бургас има сключен договор с
Организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори
„Екобатери“ АД.. На 150 места в общината има поставени специализирани съдове за
разделно събиране на батерии. Количествата разделно събрани НУБА са показани погоре в програмата.
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•

Контролира се изпълнението по договора на Общината с Организацията по оползотворяване
на отпадъци от батерии и акумулатори

•

контролира се изхвърлянето на батерии и акумулатори в съдове за смесени битови отпадъци;

•

контролират се лицата, експлоатиращи системите за разделно събиране и за предоставяне на
информация;

•

редовно се информира обществеността за рисковете, свързани с неконтролираното
обезвреждане на батерии и акумулатори

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)
Общината има сключен договор с Организация по оползотворяване “Елтехресурс“ АД и по
предварителна заявка от граждани мобилен екип, събира отпадъците. Количествата
разделно събрани са показани по-горе в програмата.
Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)
•

Упражнява се контрол върху предаването на ИУМПС на лицензирани фирми;

•

Въведен е ред за събирането на ИУМПС, които се намират върху държавна или общинска
собственост;

•

редовно се информира обществеността за рисковете, свързани с неконтролираното
разкомплектоване/обезвреждане на ИУМПС, части и компоненти от тях и възможностите за
предаване на ИУМПС;

Отпадъци от хуманната медицина
Инфекциозните отпадъци от медицинските заведения се предават за обезвреждане по договор на
лицензирана фирма. Отпадъците от болничните заведения (с код 18 01 03) се предават за
предварително третиране в автоклавна инсталация, след което се депонират на Депо за неопасни
отпадъци – Бургас, а отпадъците с код 18 01 02 се транспортират до инсинератори за изгаряне.
Едрогабаритни отпадъци
От 2014 г. община Бургас е въвела нов ред за събиране на едрогабаритни отпадъци от
домакинствата, с което е намалено изхвърлянето на отпадъците до контейнерите. Гражданите
подават заявка на телефон на сметосъбиращата фирма и от мястото на образуване на отпадъка
той се извозва от фирмата до депото за строителни отпадъци. Услугата е напълно безплатна на
територията на града. На площадката на регионалното депо в с.Братово еизградено и
функционира съоръжение за рециклиране на строителни и едрогабаритни битови отпадъци от
общините Айтос, Бургас, Камено, Руен и Средец. Регионалната система може да поеме функции и
за събиране на този вид отпадъци, като услуга по заявка.
Негодни за употреба автомобилни гуми
Община Бургас има сключен договор с „Еко ЕН Рисайклинг” ЕООД за събиране на негодни за
употреба гуми. На територията на общината съществува лицензирана площадка за събиране на
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негодните автомобилни гуми от региона. С изграждането на регионалното съоръжения, услугата
за събиране ипредварително третиране на гуми може да се извършва от регионалната система.
Основни изводи и препоръки
 Нормата на натрупване на отпадъци за община Бургас през 2015г. е 350,2 кг/жител, като
има незначително 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 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 попривлекателни 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
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част от предадените отпадъци са с битов произход и каква част представляват
производствени неопасни отпадъци.
 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.
 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.

3. Анализ на инфраструктурата и техническата обезпеченост за
управление на отпадъците


В настоящия раздел е направен анализ на наличната инфраструктура в община Бургас за
обслужване на потоците отпадъци, чието управление е от компетенциите на общината.
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.

В съответствие със Закона за местните данъци и такси общината извършва 3 основни услуги:
събиране и транспортиране на битовите отпадъци; третиране и обезвреждане; почистване на
обществените места. Анализира се състоянието на тези услуги, предприетите мерки, проблемите
и напредъка по решаването им относно техника и съдове за събиране и извозване; съоръжения
за предварително третиране, приемане и временно съхраняване, сортиране, с цел предаване за
последващо рециклиране и друго оползотворяване, обезвреждане на отпадъци.
В края на анализа са направени основни изводи и препоръки, с цел идентифициране на
необходимите мерки по отношение на инфраструктурата за отпадъците.

І. Инфраструктура и техническа обезпеченост за битовите отпадъци
В тази част от анализа се разглежда инфраструктурата ползвана на всички етапи от процеса на
управление на отпадъците: събиране и транспортиране, вкл. разделно; предварително третиране
(сепариране), оползотворяване и обезвреждане на битовите отпадъци. Посочени са данни, както
за инфраструктурата за смесените, така и за разделно събраните битови отпадъци.
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1. Събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци
В съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците дейностите по
сметосъбиране и сметоизвозване обхващат цялата територия на община Бургас и 100% от
населението. Общината е провела процедура по реда на Закона за обществените поръчки и
услугата по сметосъбиране и сметоизвозване е възложена с договор на Консорциум “Титан
Бургас” ДЗЗД, със срок до 2020 г. Контролът по изпълнението на договора се осъществява от
експертите и инспекторите в Дирекция „Околна среда“, на база на одобрена честота на събиране
и графици за обслужване. Периодичността на извозване на отпадъците за град Бургас е
ежедневна, а за кварталите и останалите населени места по одобрен график.
 Честота на обслужване по видове съдове на територията на Община Бургас
№

Населени места

1.

гр.Бургас
 Център
 Квартали
/съставни селища
Селищни образувания

2.

Вид съд в литри

Кратност на обслужване, месец

1100 / 240
1100 / 110 / 170/240

ежедневно
съгласно график

1100 / 4000

съгласно график

За целия период на поръчката изпълнителят е задължен да закупува и поддържа за своя сметка
контейнерния и машинния парк, а в предвиденото по договора възнаграждение общината
заплаща тяхната амортизация. Техниката, с която разполага Консорциум „Титан Бургас“ ДЗЗД за
изпълнение на дейностите по договора е посочена в таблицата по-долу:
Сметосъбираща техника, използвана за обслужване на Община Бургас

№
1

Видове специализирани автомобили
Сметосъбирачи, 10 м3

Сметосъбирачи, 16 м3
Сметосъбирачи, 20 м3

2

Самосвали, 4 тона
Самосвали, 8 тона

Самосвали, 10 тона

Брой
5
1
3
6
4
4
7
6
4
7
2
2
2

Възраст
(години)
15
10
2
7
15
14
10
14
24
14
12
1
2

Обща
възраст
75
10
6
42
60
56
70
84
96
98
24
2
4
36

3

Челни товарачи

4
2
3

11
10
1

44
20
3

4

Контейнеровози

5

16

80

67

178

774

ОБЩО:

Сметосъбираща техника средна възраст: 11,6 години
От таблицата е видно, че средната възраст на сметосъбиращата техника е 11,6 години, като 61% от
специализираните автомобили са на възраст над 10 години. През 2014г. са осигурени
допълнителни сметосъбиращи машини с обем на коша 10 кубика, предвидени за Централна
градска част, където улиците са тесни и има паркирани коли и се налага да се ползват по-малки
автомобили. Разпределението на обема на сметосъбиращата техника на жител е 0,028 m3.
В зависимост от характера на застрояване на територията и наличието на търговски обекти и
заведения за хранене, са осигурени адекватни по вид и обем съдове за събиране на битовите
отпадъци. В районите с многофамилни жилищни сгради са поставени съдовете тип „Бобър” и
„Ракла” с вместимост 1100л. През 2014г. са закупени от фирмата 600 нови контейнера с
вместимост 1100л., снабдени с педал за отварянето им, което има за цел да подобри комфорта на
ползване за гражданите. В кварталите и съставните селища с преобладаващи едно и дву-фамилни
сгради са инсталирани кофи с вместимост от 110 до 240 л. С оглед оптимизиране на системата за
събиране и транспортиране на битовите отпадъци е извършена подмяна на голямогабаритните
контейнери (с вместимост 3000 и 4000 л.).
 Налични съдове за събиране на битови отпадъци в община Бургас
№

Вид на съдовете

Материал

Собственост

Обем

Брой

(l)
1.

Контейнери, в т.ч.
гр. Бургас

малки населени
места
2.

Честота на
обслужване

PVC и
метал

Титан

PVC и
метал

Титан

PVC и
метал

Титан

1100

3535 ежедневно

3000

12

4000

100

1100

421 съгл. график

4000

61

Кофи, в т.ч.:
гр. Бургас

110

1800 съгл. график

240

37

малки населени
места

PVC и
метал

Титан

110

3901 съгл. график

170

4750

Маршрутите на обслужване на съдовете са съобразени с честотата на извозване на различните
видове съдове и с третирането на съответните отпадъци. Те са съобразени и с трафика и
транспортната схема на града. Броят на обслужваното население от един събирателен пункт или
контейнер не може да бъде прецизно определен, поради голямото разнообразие на жилищното
застрояване и неравномерното разпределение на търговски обекти.
Наличните съдове за събиране на смесени битови отпадъци на територията на община Бургас,
както и честотата на събиране на този етап са достатъчни за осигуряване на добро качество на
услугата.
От края на 2015 г. събраните битови отпадъци от град Бургас се транспортират до регионално депо
„Братово-Запад“, където на сепариращата инсталация се извършва предварително третиране
преди депониране.
2. Разделно събиране на отпадъци от опаковки
Разделното събиране на отпадъците от опаковки на територията на община Бургас се извършва
от „Екопак България“ АД, организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки, от началото
на 2007 г., на основание на договор сключен с община Бургас. Контейнерите за разделно
събиране на отпадъци от опаковки са собственост на „Екопак“ АД.
 Налични съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на гр.
Бургас
Вид на контейнерите

Контейнери „Иглу“ –
син, зелен, жълт

Материал

Обем в
литри

Брой
съдове

Инсталиран
обем в литри

Нормативно
определен
минимален
обем в литри

пластмасов

1 500

1 086

1 629 000

837 445

Съгласно чл.24, ал.1, т.1, б.в от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, за населени
места над 100 000 жители, за всеки 800 жители - съдове с минимален общ обем 3300 л.
Населението на град Бургас към 31.12.2015г., по данни на НСИ е 203 017 човека. Общият обем на
разположените контейнери е два пъти по-голям от минимално необходимия обем съдове,
изискван от цитираната Наредба. Местата за разполагане на съдовете се съгласуват с общината и
при необходимост тези места се променят, също съгласувано с общината. Обикновено са в
близост до контейнерите за смесени битови отпадъци, каквито са и изискванията на цитираната
наредба. На контейнерите се поставя информация за това, какви отпадъци могат и какви не могат
да се изхвърлят в контейнерите за разделно събиране на отпадъците от опаковки.
 Честотата на извозване на контейнерите за разделно събиране
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Цвят контейнер

Град Бургас

Селища

Син - хартиени/картонени опаковки

1 път седмично

1 път месечно

Жълт – пластмасови/метални опаковки

1 път седмично

1 път месечно

Зелен - стъклени опаковки

1 път на месечно

1 път на 2 месеца

Специализираните извозващи коли са собственост на „Екопак България“ АД.
 Налични транспортни средства за разделно събиране на отпадъци от опаковки на
територията на община Бургас
Вид на транспортното средство

Брой

Обем надстройка
(куб.м)

1. Автомобил – Мерцедес – иконик с преса

1

20

2. Автомобил – Мерцедес принтер-бордови

1

10

3. Автомобил – Мерцедес 814 с кран

1

10

Транспортната техника е достатъчна за транспортиране на разделно събраните отпадъци от
опаковки при договорената честота на извозване на събраните в контейнерите отпадъци от
опаковки.
От страна на общинската администрация се извършва
контрол
на
изхвърлянето
на
отпадъци от опаковки в съдовете за смесени битови отпадъци и редовно се информира
обществеността за рисковете, свързани с неконтролираното обезвреждане на отпадъците от
опаковки, значението на символите, използвани за маркиране и възможностите за участие в
системите за разделно събиране.
Разделно събраните отпадъци от опаковки чрез системата на цветните контейнери се извозват за
допълнително сортиране до сепариращата инсталация на Организацията за оползотворяване на
отпадъци от опаковки „Екопак“АД, която се намира на територията на гр. Каблешково, община
Поморие.
3.Събиране на зелени отпадъци от паркове и градини
Дейностите за събиране на зелените отпадъци от паркове и градини се осъществяват в
съответствие с договорите, сключени с фирмите за поддържане на зелената система на град
Бургас: „Борела“ ЕООД; „Бургасцвет 90 Танев“ ЕООД; „Про Плантс“ ЕООД; „Албиция“ ДЗЗД;
Консорциум "Гартланд - Хайдерланд"; „Гарден Франц“ ЕООД. Фирмите разполагат със собствена
транспортна техника за извозване на събраните градински и паркови отпадъци. Не са поставени
специализирани съдове за зелени отпадъци, а същите се събират в момента на образуването им –
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при резитби на дървесна и храстова растителност, коситби, премахване на едногодшно
зацветяване и др.
4. Предварително третиране на битови отпадъци в Претоварна станция „Капчето”
С цел оптимизиране на разходите за транспортиране на битовите отпадъци, през 1982 година е
изградена Претоварна станция „Капчето” на площ от 10 дка, чиято експлоатация е възложена на
общинската фирма „Чистота” ЕООД, гр. Бургас. През 2012г. е извършен основен ремонт и
реконструкция на съоръженията и е закупен нов товарен контейнеровоз. На територията на
претоварната станция, отпадъците от 3 и 4 кубиковите контейнери, обслужващи града и съставни
села се прехвърлят и компактират в специализиран автомобил, след което се транспортират до
депо, като годишното количество е около 25 000т.
5. Сепариране и сортиране на битовите отпадъци
Част от Регионалната система за управление на отпадъците „Братово-Запад“, е изградената
сепарираща инсталация с капацитет 80 000 - 100 000 т/г. смесени битови отпадъци. Инсталацията
е предназначена за неопасни битови отпадъци, с цел осъществяване на предварителното им
третиране до достигане на критериите за последващото екологосъобразно рециклиране или
оползотворяване. Битовият отпадък, който може да бъде сортиран с инсталацията е минимум
216,18 тона дневно и максимум 306,5 тона дневно в зависимост от режима на работа. По
статистически данни, от включените в регионалната система общини годишно се генерират
200 000 т. битови отпадъци. Това прави целесъобразно въвеждането на прецизни системи за
разделно събиране на битовите отпадъци при източника, с цел намаляване на количествата
смесени отпадъци и създаване на условия за събиране на „чист” рециклируем отпадък, което
значително би повишило ефективността на работа на сепариращата инсталация. Досегашната
експлоатация на инсталацията показва, че за подобряване на работата й е целесъобразно
изграждане на предварително стъпало за отделяне на инертната фракция от отпадъците.
6. Компостираща инсталация
На същата площадка е изградена компостираща инсталация 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. За отстраняване на газообразните замърсители в
инсталацията се използва биофилтър. Прилаганият метод на компостиране е в две
последователни фази: разлагане или ферментация и фаза зреене. В края на втората фаза е налице
стабилизиран готов компост, който може да се използва като почвен подобрител за повишаване
на плодородието.
В Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците, приета от Министерски съвет през месец
декември 2013 г., една от разпоредбите задължава кметовете на общини да организират
разделно събиране и преработване на цялото количество зелени биоотпадъци от обществените
паркове, градини, гробищни паркове, улични дървета и други подобни.
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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. Капацитетът на инсталацията е 13000 т/годишно, но не бива да се
забравя, че това съоръжение е регионално и следва да обслужва всички общини в регион Бургас.
В анализът на потоците на отпадъците в настоящата програма на база на морфологичните анализи
са изчислени прогнозни количества биоразградими отпадъци за 2020 г. в размер на 40511тона, от
които хранителни отпадъци 18185 тона и градински отпадъци 11696 тона. При прогноза за
населението от 213074 жители, това означава прогноза за генерирани 190 кг/жител
биоразградими отпадъци за 2020г. Така, при разрешени за депониране 109 кг/жител, разликата от
81 кг/жител или 17 260 тона/год. биоразградими отпадъци следва да бъде оползотворена за да се
спазят изискванията на Директивата за депата. Ако се приеме, че 50% от годишния капацитет на
компостиращата инсталация се ползва за зелени отпадъци, генерирани от община Бургас, би
могло от това количество да се приспаднат 6500 тона и така необходимият минимален капацитет
на съоръжение за третиране на хранителни биоотпадъци се изчислява на 11000 тона.
Препоръчително е третирането да става в анаеробна инсталация за суха ферментация, която
показва добри резултати в европейската практика. Следва да се отчита и фактът, че на
територията на общината годишно се генерират около 1500 тона утайки от ПСОВ, които ако са
достатъчно изсушени биха могли също да се третират в анаеробната инсталация. За изпълнение
на поставените от ЗУО цели е необходимо да се създаде система за разделно събиране на
органичните отпадъци, например по системата „сух” – „мокър” (органичен) отпадък, което ще
позволи последващото им третиране в анаеробна инсталация. Общината следва да кандидатства
за финансиране на такава инсталация, а също и за осигуряване на съдове за разделно събиране на
биоотпадъците на територията на цялата община от ОПОС 2014-2020 г. Реализирането на такъв
проект би осигурило намаляване на количеството депонирани на регионалното депо
биоотпадъци и би удължило срокът за експлоатация на І-вата клетка на депото.
7. Старо депо за обезвреждане на битови отпадъци - Братово
До края на 2015 г. община Бургас е депонирала отпадъците на общинско депо „Братово”, което се
намира в землището на с. Полски извор, община Камено. Теренът е регистриран под № 000039 с
площ 12 ха. Депото е в експлоатация от 1982 г. и не отговаря напълно на законодателните
изисквания. Височината на натрупване на отпадъците е от 37 до 41 м. През последните години се
забелязва постепенно намаляване на количествата отпадъци, постъпващи на депото.
Експлоатацията на депото е била възложена на фирма „Чистота” ЕООД, Бургас, еднолична
собственост на Община Бургас. Операторът има одобрен проект за реконструкция и привеждане
на депото в съответствие с изискванията на Наредба No 8/2004 г. за условията и изискванията за
изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и
обезвреждане на отпадъци. За депото е изготвен геоложки, хидрогеоложки и хидроложки
доклади, експертна оценка за стабилността на преградната дига, топографска снимка и план на
депото и обслужващите съоръжения. Извън оградата на депото около площадката е оформена
скатова канавка, която има за цел да отвежда стичащите се по склоновете повърхностни води от
територията на депото.
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8. Ново, регионално депо Братово-Запад

Община Бургас в партньорство с Общините Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен,
Карнобат, Сунгурларе и Сдружение „Управление на отпадъците – регион Бургас” реализира
проект : „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас“. В
рамките на проекта е изградена първа клетка от Регионалното депо за отпадъци „Братово –
Запад”, довеждаща и площадкова инфраструктура, съоръжения за третиране, рециклиране и
открито компостиране на отпадъци, доставка на машини и оборудване, както и изграждане на две
претоварни станции за отпадъци в общините Несебър и Карнобат.
Регионално депо „Братово – запад“ е комплексен обект, включващ: Клетка 1 и площадкова
инфраструктурата, инсталация за сепариране на генерираните количества отпадъци, инсталация
за компостиране на биоразградими отпадъци, площадки за рециклиране на строителни и
едрогабаритни отпадъци от домакинствата, екопарк за временно съхранение на опасни и други
специфични отпадъци от домакинствата, както и оборудване, необходимо за нормалната
експлоатация на депото.
Клетка 1 е разположена на обща площ от 6 ха, с капацитет 400 000тона и и с обем 450 000 куб.
м., период на експлоатация 5 г. – 2015-2020 г. Следвайки тенденциите и политиката за
управлението на отпадъците в ЕС и Република България на територията на Клетка 1 се депонират
само така наречените „крайни отпадъци”, т.е. само тези отпадъци, които не биха се използвали
повторно или рециклирали. Имайки предвид инсталациите, които са доставени на депото за
сепариране и компостиране – експлоатационния живот на Клетка 1 може да бъде удължен от 6
до 7 години.
Входящият мониторинг и контрол на постъпващите отпадъци се осъществява чрез електронен
кантар, оборудван с компютърна система и необходимия софтуер за функционирането му –
Информационна система за управление на отпадъците (ИСУО) ДепоИнфо. За служителите,
работещи на регионалното депо, е изградена административна сграда, отговаряща на всички
съвременни изисквания. В сградата е разположена лаборатория, в която се следят отделни
показатели на инфилтрата.
От изключителна важност е въвеждането на адекватни мерки за разделно събиране и
оползотворяване на отпадъците, за да се удължи максимално експлоатационния период на
депото и да се измести напред във времето инвестицията на общините в нова клетка. За периода
на действие на настоящата програма се приема, че капацитетът на клетка 1 няма да бъде
запълнен преждевременно като се имат предвид и предвижданията на Националния план за
управление на отпадъците 2014-2020 г., че след 2020 г. на общините няма да се предоставят
средства за изграждане на депа за отпадъци от централни финансови източници в духа на
европейските и националните политики за ефективно използване на ресурсите и платформата за
„нулеви отпадъци“.
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ІІ. Инфраструктура и техническа обезпеченост за третиране на строителните
отпадъци
1. Площадка за третиране на строителни отпадъци
На регионално депо Братово-запад е изградена площадка за третиране на строителни отпадъци.
Годишното количество строителни отпадъци, които трябва да постъпят за обработка е 60 000 т. На
площадката е монтирана инсталация - трошачка с капацитет от 50 т./час, като натрошените
материали се разделят по фракции, което дава възможност част от рециклираните строителни
материали да се използват отново в строителството. Община Бургас транспортира на площадката
строителни отпадъци от тротоарни настилки, бетонови елементи, които след раздробяване се
използват повторно за насипи. Тъй като отчисленията за депониране на строителни отпадъци
нарастват прогресивно в годините, за гражданите и бизнеса на община Бургас, както и за самата
община като възложител на строителни дейности, инсталацията създава възможност за
изпълнение на целите за рециклиране на строителни отпадъци. Възстановяване на нарушени
терени – площадка к-с Меден рудник
Община Бургас изпълнява проект „Възстановяване на нарушени терени – запълване на нарушени
терени със земни маси и строителни отпадъци с цел последваща складова и търговска дейност” в
Промишлена зона „Юг-Комлушка низина“, к-с „Меден Рудник“, гр. Бургас – в регулационни
граници на гр. Бургас, oбща площ – 389,42 дка. Дейността е организирана от общинското
дружество „Чистота” ЕООД и на вход на площадката се заплаща такса, която покрива разходите по
възстановяване на терена. На същата площадка се извозват и строителните отпадъци събрани от
домакинствата по въведената система за безвъзмездно събиране. „ТИТАН-Бургас „ДЗЗД
осигурява при заявка от граждани, бордови коли и самосвали с които се извозват до 3 м3
едрогабаритни и строителни отпадъци от малки ремонтни дейности. Гражданите са задължени да
изнесат отпадъците от жилището в чували, за да се улесни товаренето им на бордовите коли и да
не се запрашава допълнително атмосферния въздух. По този начин е предотвратено
замърсяването на обществените места с отпадъци от ремонтни дейности.

ІІІ. Инсталации и съоръжения за третиране на утайките от ГПСОВ
Действащите шест ПСОВ на територията на община Бургас, нямат изградени съоръжения за
обезвреждане на утайките. Някои от тях имат изсушителни полета и са реализирали пилотни
проекти за оползотворяване на утайките като почвен подобрител.
През 2012 год. утайки от ГПСОВ – Бургас са оползотворени при рекултивацията на кариера
„Дебелт”, община Средец. „ВиК” ЕАД – Бургас представя здравно – екологична експертиза на
утайките от ПСОВ, които експлоатира. Експертизите са изготвяни от Селскостопанска академия –
Институт по почвознание „Н. Пушкаров”. Според експертизите съдържанието на тежки метали и
устойчиви органични замърсители в утайките са под ПДК, посочени в Наредба за реда и начина за
оползотворяване на утайки от пречистване на отпадъчни води, чрез употребата им в земеделието,
ДВ, бр. 112/2004 г. Утайките отговарят и на изискванията по санитарно-микро биологични,
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паразитологични, химически и агрохимически показатели и заключението на експертите е, че
утайките могат да се използват в земеделието и за рекултивация на нарушени, увредени или
слабопродуктивни терени. Тази практика не е прилагана повече през годините, което показва, че е
необходимо да се намери трайно решение на въпроса с оползотворяването на утайки от ПСОВ и
на национално и на регионално ниво.

ІV. Инфраструктура и техническа обезпеченост за събиране и третиране на
други потоци отпадъци в т.ч. ИУЕЕО, ИУМПС, батерии и акумулатори,
излезли от употреба гуми, отработени масла, опасни битови отпадъци и
др.
1. Площадка за третиране на едрогабаритни отпадъци
На площадката на регионалното депо Братово-Запад е разположена дробилка за едрогабаритни
отпадъци, която може да приема и обработва 20 000 т/годишно отпадъци с капацитет 15 т/час.

2. Екопарк за временно съхранение на опасни отпадъци и рециклируеми
отпадъци от населението
Екопаркът е разположена на площ от 1150 кв.м., на площадката на регионално депо БратовоЗапад. В него са обособени площадка с контейнери за хартия, картон, стъкло, метали, пластмаси,
дърво и др. отпадъци от домакинства, площадка за събиране на гуми, пункт за излезли от
употреба домакински електроуреди, център за опасни отпадъци от населението.
3. Система за събиране на батерии и акумулатори
Община Бургас има сключен договор с Организация по оползотворяване на негодни за употреба
батерии и акумулатори «Екобатери» АД за срок до края на 2015 г. , който е продължен до
30.07.2018г. На 150 места в общината има поставени специализирани съдове за разделно
събиране на батерии. Периодично, съгласно сключения договор, се извършва събиране на
върнатите батерии и акумулатори от „Екобатери“ АД.
4. Система за събиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)
През 2015 г. Община Бургас е сключила договор с «Ауторек» ЕАД за срок до 26.11.2017 г. за
събирането, транспортирането, временното съхранение и предаване за обезвреждане на излезли
от употреба моторни превозни средства. Извършват се проверки и се маркират излезли от
употреба моторни превозни средства. Издават се заповеди за принудително преместване.
5. Система за събиране на излезли от употреба гуми (ИУГ)
През 2014 г. Община Бургас е сключила договор с „Еко Ен Рисайклинг” ЕООД за събирането и
транспортирането на излезли от употреба гуми за срок до 03.09.2015 г., с приложена клауза, че се
удължава след този срок за неопределено време при липса на писмено възражение от страните. С
актуализираната общинска наредба по чл. 19 от ЗУО е определен редът за предаване на
негодните за употреба автомобилни гуми. На територията на общината съществува лицензирана
площадка за събиране на негодните автомобилни гуми от региона.
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6. Система за събиране на отпадъци от хуманната медицина
Инфекциозните отпадъци от медицинските заведения се предават за обезвреждане по договор на
лицензирана фирма. Отпадъците от болничните заведения (с код 18 01 03) се предават за
предварително третиране в автоклавна инсталация, след което се депонират на Депо за неопасни
отпадъци – „Братово“, а от 2015т. на депо Братово-Запад. Отпадъците с код 18 01 02 се
транспортират до инсинератори за изгаряне.
7. Система за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
Общината има сключен договор до края на 2015г. с организация по оползотворяване
«Елтехресурс» АД, който е удължен до 13.07.2018г. По предварителна заявка от граждани,
мобилен екип на организацията, събира отпадъците и ги извозва в тяхна база.
8. Система за събиране на опасни битови отпадъци
Община Бургас е сред малкото общини в страната, които прилагат добри практики за опасните
битови отпадъци. По проект „Мобилни центрове за 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.“ е
осигурена алтернативна система за събиране от гражданите на опасни отпадъци от бита. Чрез
него се надгражда действащата система за разделно събиране на отпадъци 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. Чрез Мобилните центрове се изпълняват изискванията на
чл.19,ал.3,т.6.,т.7.,т.9. и т.11 на ЗУО.
Мобилният характер на центровете за разделно събиране на отпадъци позволява
позиционирането им на различни места в жилищните комплекси и квартали, като по този начин се
осигурява достъпност за населението, както и улеснение на гражданите да предават отпадъците
от домакинствата, които могат да се рециклират и използват повторно. С реализация на проекта
се дава възможност и предпоставка да се оползотворят голяма част от битовите отпадъци; да се
повиши информираността на гражданите и превръщането им в ключов фактор при прилагане на
йерархията на управление на отпадъците. 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.
9. Пунктове за изкупуване на вторични суровини
На територията на общината функционират пунктове за изкупуване на отпадъци от хартия,
пластмаса, метал и стъкло, за които на сайта на общината е публикуван Регистър на площадките за
предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон и отпадъци от ИУМПС на
територията на Община Бургас: http://www.burgas.bg/bg/info/index/741. Въпреки този факт,
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регистрираните площадки не са нормативно задължени да предоставят информация на
общиската администрация за количествата предадени отпадъци в тези пунктове. Тези обекти
работят самостоятелно и нямат договорни отношения с общината, но с общинската Наредба за
управление на отпадъците могат да бъдат въведени специфични изисквания към тях, касаещи
регулярно предоставяне на информация както и технически изисквания към самата
инфраструктура
10. Дружества, третиращи отпадъци
65 фирми имат разрешение за дейности с отпадъци, издадени от РИОСВ Бургас за територията на
Община Бургас. Най-големият брой разрешителни са издадени по кодове R12 и R13, а не за
същински съоръжения за рециклиране и оползотворяване на отпадъците. Някои производствени
и опасни отпадъци, формирани на територията на общината се събират и съхраняват разделно на
обособени и обозначени открити площадки или закрити складове в подходящи за целта съдове.
Съгласно регистъра на инсталациите за отпадъците, поддържан от ИАОС, на територията на
община Бургас функционират общо 30 инсталации за преработка на отпадъци.
Таблица: Инсталации за третиране на отпадъци
Вид обработка

брой

За механично третиране и
първична обработка

5

Рециклиране и
регенерация

11

За термично третиране

8

За физико-химично
третиране

6

Типове обработка
Балиране на пластмаса или метали;
Режеща машина;
Пресоване;
Разделяне на кабели;
Както и временно съхранение на други видове отпадъци;
Преработка на пластмаси (вкл. ПЕВН и полистирол)- 8
Преработка на излезли от употреба гуми - 2
Преработка на отработени нефотопродукти - 1
Пещи;
Котел за твърдо гориво;
Инсинератор;
ТЕЦ
Бластиране;
Пречиствателно съоръжение – масла;
Вакуумфилтър;
Атмосферна дестилация;
Каталитичен крекинг;
Друго.

V. Поддържане на чистотата на места за обществено ползване (лятно и зимно)
Зимно и лятно почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии
от населените места, предназначени за обществено ползване се извършва от Консорциум „Титан
Бургас” ДЗЗД, съгласно сключен договор със срок до 2020 г. От таблицата по-долу се вижда, че
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средната възраст на техниката, която се използва за почистване на обществените места в община
Бургас е 16 години, като 44% от специализираните коли са на възраст 20 и повече години.
Техника за почистване на обществените места в община Бургас,
използвана от "Титан Бургас" ДЗЗД
№
5

Видове специализирани автомобили
Автометачки

Брой

Възраст
(години)

Обща
възраст

4
2

15
8

60
16

2

25

50

6

Автомиячки

6

7

42

7

Торнадо зимно поддържане

3

20

60

8

Миячка на контейнер

1

25

25

9

Пароструйка-Пежо

1

10

10

10

Ел.метачка

1

1

1

11

Моторна метла

1

1

1

ОБЩО:

21

265

Техника за почистване на обществените места средна възраст: 12,6 години
По проект „Реконструкция и благоустрояване на пешеходна зона, улична мрежа, Приморски парк
и обществени пространства в Централна градска част на Бургас”, финансиран от ОПРР 2007-2013г. ,
на територията на града и главно в пешеходните зони са инсталирани 250 бр. нови бетонни
кошове с голяма вместимост - 25 литра, с което се осигурява достатъчен капацитет на съдовете за
предотвратяване разпиляването на отпадъци. Проучване на мнението на граждани на град Бургас
по екологичните проблеми е установило, че значителната част от анкетираните изразяват
задоволство от поддържаната чистотата на местата за обществено ползване.

VІ. Заинтересованост за участие на населението в организираните системи за
разделно събиране
Резултатите от проведената през 2016 г. анкета сред граждани на град Бургас показват следното:
 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 една добра основа за надграждане
на кампания за популяризиране на разделното събиране на отпадъците. Важно е 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
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събиране на отпадъци е необходимо да бъде направено сред по-ниско статусните групи –
хората с ниско образование, упражняващите неквалифициран труд, хората с ниски доходи.
 Като най-големи ползи от разделното събиране на отпадъци респондентите посочват на
първо място, че това е възможност за рециклиране на отпадъците и превръщането им в
друг материал и че това е съществена грижа за природата и оползотворяване на
отпадъците. Други популярни отговори са, че разделното събиране на отпадъци е
свързано с предотвратяването на сериозното замърсяване на околната среда и позволява
пестенето на различни естествени суровини. Анализирайки получените данни може да се
откроят две нагласи към разделното събиране на отпадъци - нагласа към опазването на
чистотата на околната среда (споделена от 62% от жителите) и възможността за повторно
използване на материалите (споделена от 69%). И към двете нагласи се открояват
привърженици, които имат завършено средно и висше образование, служители,
специалисти и експерти. Сред посочилите отговор „По този начин се предотвратява
сериозното замърсяване на околната среда“ се забелязва и не малък процент учащи.
Мнението, че по този начин се пестят естествени суровини се споделя по-често от хората с
висше образование, мениджърите, заемащите експертни позиции, пенсионерите.
 В рамките на изследването респондентите са попитани доколко са склонни да ползват
система за разделно събиране на отпадъците по принцип, независимо от това дали има
или не контейнери за разделно събиране на отпадъци около тяхното жилище. Получените
данни от отговорите са оптимистични, тъй като голям процент от интервюираните са
отговорили, че биха ползвали такава система - 39,3% са напълно склонни и 41,8 % са
посочили, че са по-скоро склонни. Разглеждайки отговорите на респондентите по
признака „пол“ и „образование“ се открива, че жените и хората с висше образование в поголяма степен от средното дават положителни отговори. По-разколебани са безработните
и хората заети с неквалифициран труд.
 По отношение на мотивацията за разделно събиране на отпадъците, най-висок процент от
респондентите посочват, че биха го правили с цел опазване на околната среда. Този мотив
е и един от най-значимите. Той е подкрепен особено силно от хората с висше
образование, заемащите средни и високи ръководни позиции, хората с по-високи доходи.
Този мотив трябва да се има предвид и при бъдещи кампании, които насърчават
разделното събиране на отпадъците. По-назад като мотив и въздействие остава факта, че
по този начин отпадъците ще бъдат оползотворявани (37%). Едва 29% посочват, че биха се
мотивирали от някакъв тип поощряване от страна на общинската управа. Това показва, че
мотивите са не толкова утилитарни, а по-скоро свързани със загриженост за околната
среда.
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Какво би Ви мотивирало вас лично към разделно събиране на
отпадъците?
54.0%

Грижа за опазване на околната среда
Възможността за разделяне и
оползотворяване на отпадъците

37.2%

Употреба на отпадъците за различни
социални каузи

32.6%

Някакъв тип поощряване от страна на
общинската управа

28.9%

Достатъчно добра ефективност на
разделното събиране на отпадъци

26.8%

Достъпност на контейнерите за разделно
събиране на отпадъци

24.7%

Факта, че разпадането на различните
типове отпадъци на сметище отнема…

22.2%

Избягването на глоби при
неспазване/смесване на отпадъците

11.7%

Ако има съответните кофи за боклук вкъщи

0.4%

Друго

1.3%
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

 Респондентите са попитани и какви мерки биха могли да мотивират гражданите за
разделно събиране на отпадъци. Най-голям процент от тях посочват „По-ниска цена на
такса битови отпадъци от определените към момента“ и „Намаляваща такса битови
отпадъци в зависимост от разделното събиране“. Голям процент от посочилите тези
позиции са пенсионери и хора с по-ниски доходи. Други популярни отговори са:
„Информация за ефектите от рециклирането върху природата“ и „Налагането на глоби при
неспазване/смесване на отпадъците“.
От резултатите от изследването е видно, че нагласите на жителите са благоприятни и, ако се
обръща по-често внимание на темата с разделното събиране на отпадъци общината би могла да
постигне много добри резултати и добро въздействие върху околната среда в краткосрочен план.
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Основни изводи и препоръки
Основните изводи и препоръки за състоянието на инфраструктурата за събиране, транспортиране
и третиране на битовите, строителните отпадъци, отпадъците от утайки от ПСОВ и други потоци
отпадъци са основата за формулиране на препоръките за развитието на тази инфраструктура и на
съответните мерки в програмата за управление на отпадъците:
 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.
 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.
 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. Центровете се приемат изключително добре от гражданите и е препоръчително
увеличаване на броят им.
 За централна градска част, където ползването на обществените пространства за
разполагане на съдове за отпадъци не е оптимално решение е препоръчително да се
приложи друга система за разделно събиране на отпадъци от домакинствата 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
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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
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 и предварително третиране (дробене) на място при големи източници
(паркове и градини), което ще допринесе за оптимизиране на разходите и ефективно
натоварване на регионалната компостираща инсталация
 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.
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 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 се третират в модерно утайково стопанство, но е необходимо ВиК
операторът заедно с общините от региона да намери 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.

4. Анализ на административния капацитет в сферата на управлението на
отпадъците, с акцент върху контролните функции
Настоящият анализ има за цел да установи състоянието на административния капацитет на
община Бургас в сферата на управление на отпадъците, евентуални недостатъци и несъответствия
в капацитета на общината и да направи изводи и препоръки за оптимизиране и подобряване на
административния капацитет за осъществяването на управленските и контролните правомощия
на общината в областта на управление на отпадъците. Анализът обхваща:


Отговорни звена и лица за управлението на отпадъците в общинската администрация;



Общинска комисия по смисъла на ЗМСМА, отговорна за решаване на проблемите за
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.
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4.1. Отговорни звена и лица за управлението на отпадъците в общинската
администрация
Основните задължения на Кмета на общината, съгласно чл.19 от ЗУО, са да организира
управлението на битовите и строителните отпадъци, образувани на територията на общината,
съобразно изискванията на ЗУО и местната наредбата по чл. 22 от същия закон. Той е длъжен да
осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица по чл. 35
от ЗУО, на които е предоставено право да извършват дейности по тяхното събиране,
транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане.
Освен това, Кметът на общината отговаря за:
1) осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи и
други;
2) събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им;
3) почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии
от населените места, предназначени за обществено ползване;
4) избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването
и/или обезвреждане на битови отпадъци;
5) организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни
отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на
съответната община;
6) разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за
следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло;
7) организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени
отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово
разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите
елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово
разпространени отпадъци;
8) изпълнението на решенията по чл. 26, ал. 1 на общото събрание на регионалните
сдружения по чл. 24, ал. 1 и съдейства за създаване на центрове за повторна употреба,
поправка и подготовка за повторна употреба;
9) организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на
наредбите по чл. 13, ал. 1 и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане;
10) разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т.ч.
определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно
събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно
разграждане;
11) осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани
отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други
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във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на
общината, и при необходимост в други населени места;
12) почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл. 12;
13) осигуряването на информация на обществеността по т. 1 - 12, 14 и 15 чрез интернет
страницата на съответната община, както и по друг подходящ начин;
14) поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси,
стъкло, хартия и картон на територията на съответната община;
15) предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или
създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им.
Възложените с нормативната уредба правомощия и задължения на кмета на общината са
обезпечени чрез функциите на административните звена в общинската администрация. В
зависимост от начина на подпомагане изпълнението на правомощията на кмета за управление на
отпадъците, определени звена в общинската административна структура имат:
 основна функция – функция, която подпомага по същество определено правомощие,
политика, стратегия, план, програма;
спомагателна функция – функция, която се изразява в съдействие, координация, техническа
помощ и други подобни, по отношение на определено правомощие, политика, стратегия,
план, програма.
Основна функция за подпомагане изпълнението на кмета за управление на отпадъците в Община
Бургас има Дирекция „Околна среда“


 Дирекция „Околна среда“
В община Бургас организацията и контролът на работата на общинската администрация в областта
на екологията, включително на управлението на отпадъците е възложена на заместник кмета
„Европейски политики и околна среда“ и секретаря на общината. Основните функции, свързани с
политиката по управление на отпадъците, са възложени на Дирекция „Околна среда“. Съгласно
Устройствения правилник на Община Бургас, дирекцията има следните функции в областта на
управление на отпадъците:
1. Осигурява поддържане на Интегрираната система за управление на качеството, околната
среда и информационната сигурност по стандартите ISO 14001 и ISO 9001;
2. Планира и контролира разходването на средствата за "Управление, контрол и регулиране на
дейностите по опазване на околната среда";
3. Планира необходимите средства за извършване на дейностите по поддържане на чистотата на
територията на община Бургас и контролира разходването им;
4. Организира поддържането на актуална електронна база данни за отпадъците;
5. Информира гражданите за управлението на отпадъците чрез информационни екологични
кампании; поддържане на Интернет страницата на общината в частта за околната среда;
издаване на ежеседмичен екобюлетин;
6. Осъществява цялостната дейност по управление на отпадъците на територията на общината
/предварително третиране, сметосъбиране, сметоизвозване, и депониранена ТБО; системи за
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разделно събиране на отпадъци от: опаковки, електрическо и електронно оборудване,
ИУМПС, батерии и акумулатори, строителни отпадъци и др./;
7. Контролира спазването на нормативните актове в сферата на управлението на отпадъците,
извършва проверки и подготвя отговори по сигнали и жалби, свързани с управлението на
отпадъците;
8. Извършва дейности, свързани с реализиране на административно-наказателна отговорност
при установен нарушения на законодателството по управление на отпадъците.
Организационна структура на звената в Община Бургас имащи основни функции в дейностите
по управление на отпадъците

Кмет на община
Бургас
Секретар на
община

Кметове на
кметства

ОП "Чистота
Еко"

Заместник Кмет "Европейски
политики и околна среда"
Директор на дирекция
"Околна среда"

Началник отдел
„Екологични политики
и програми“
Главен
експерт
(3)

Главен
инспектор
(1)

Главен
юрисконсулт
(1)

Началник на отдел "Контрол и
административно-наказателна дейност по
опазване на околната среда"
Главен
инспектор
(4)

Старши
инспектор
(3)

Инспектор
(1)

Функциите на Дирекция „Околна среда“ по управление на отпадъците са допълнително
конкретизирани в длъжностните характеристики на служителите.
Директорът на Дирекцията планира, организира, координира и контролира цялостната дейност
по управление на отпадъците в община Бургас. В дирекция „Околна среда“ са включени два
отдела: „Екологични политики и програми“ и „Контрол и административно-наказателна дейност
по опазване на околната среда‘.Възлагането на задачите на двамата началник-отдели се извършва
от директора на дирекцията.
Началник отдел „Екологични политики и програми“ в сферата на управление на отпадъците
организира и участва в изготвянето и изпълнението на стратегически документи (стратегии,
програми, планове) и политики, организира и участва в изготвянето на проекти на наредби на
общинския съвет, процедури, правила и други вътрешни актове, организира и участва в
подготовката и провеждането на обществени поръчки, участва в планирането на необходимите
средства за извършване на дейностите по поддържане на чистотата на територията на община
Бургас и контролира разходването им; организира поддържането на актуална електронна база
данни за отпадъците, организира информирането на гражданите за управление на отпадъците,
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координира и контролира цялостната дейност по управление на отпадъците на територията на
общината - предварително третиране, сметосъбиране, сметоизвозване, депониране на ТБО,
системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки, електрическо и електронно оборудване,
ИУМПС, батерии и акумулатори, строителни отпадъци и други;
Началник отдел „Контрол и административно-наказателна дейност по опазване на околната
среда“ планира, организира, координира и контролира дейностите по осъществяване на контрол
и реализиране на административно-наказателна дейност по опазване на околната среда, вкл. по
управление на отпадъците в община Бургас. Организира и участва в изготвянето и изпълнението
на общински наредби, стратегически документи (стратегии, програми, планове) и политики, а
също и на проекти свързани с опазването, възстановяването и подобряването на околната среда и
в частност с управлението на отпадъците.
В отдел „Екологични политики и програми“ главен експерт изпълнява експертните функции по
управление на отпадъците като участва в разработването и изпълнението на програми, проекти и
мерки за управление на отпадъците на община Бургас, както и разработва методически указания
за извършване на контролни дейности по предотвратяване замърсяването на околната среда и
минимизиране на отпадъците. Негови преки задължения са: участие в изготвянето и
изпълнението на стратегически документи (стратегии, програми, планове) и политики, свързани с
управлението на отпадъците в община Бургас; участие в изготвянето на проекти за привличане на
средства от фондове на Европейския съюз и от други международни програми в областта на
управлението на отпадъците в община Бургас; участие в изготвянето на проекти на наредби на
общинския съвет, процедури, правила и други вътрешни актове, свързани с управлението на
отпадъците в община Бургас; участие в работата на комисии, съвети и работни групи в областта на
управлението на отпадъците в община Бургас; участие в подготовката и провеждането на
обществени поръчки, свързани управлението на отпадъците в община Бургас; поддържане на
електронна база данни за видовете отпадъци; участие в провеждането на процедурите по ОВОС,
ЕО и разрешителни за водоползване на общински планове, програми и инвестиционни
предложения; разработване на методически указания за осъществяването на контрол върху
функционирането на въведените системи за разделно събиране на различните потоци отпадъци;
разработване на методически указания за извършване на контролни дейности на дейността на
фирмите по поддържане на чистотата, както и на фирмите за разделно събиране на отпадъци и
разработване на методически указания за извършване на контрол за предотвратяване на
замърсяването на околната среда;
Главен инспектор в отдел „Екологични политики и програми” и главен инспектор в отдел „
Контрол и административно-наказателна дейност по опазване на околната среда“ участват в
изготвянето на проекти на наредби на общинския съвет, процедури, правила и други вътрешни
актове, свързани с опазването, възстановяването и подобряването на околната среда в община
Бургас; в работата на комисии, съвети и работни групи в областта на опазването, възстановяването
и подобряването на околната среда в община Бургас; участват в подготовката и провеждането на
обществени поръчки, свързани с опазването, възстановяването и подобряването на околната
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среда в община Бургас; извършват анализ на риска от нарушения на нормативната уредба в
областта на околната среда; извършват планирани проверки и проверки по постъпили жалби и
сигнали от физически и/или юридически лица за замърсяване на околната среда; съставят
констативни протоколи и актове за установяване на административни нарушения при
констатирани нарушения на нормативната уредба в областта на околната среда; изготвят отговори
по жалби на граждани след извършени проверки;
 Структурни звена, в съответствие с Устройствения правилник на общинска администрация,
които имат спомагателни функции, свързани с управление на отпадъците.
 Дирекция „Устройство на територията”
 организира, координира и участва в разработването, разглеждането, приемането и
актуализирането на териториално устройствените планове;
 организира набирането и предоставянето на информация за предвижданията на
териториално-устройственото планиране, включително инженерно-техническа
инфраструктура и в частност в областта на инфраструктурата за третиране на битовите
отпадъци
 способства за организирането и реализирането на строителната дейност, включително
и в сферата на управление на отпадъците


Дирекция „Строителство“
 осъществява контрол на строителните площадки и заемането на общински площи
за строителство;
 контролира прокопаванията и нарушаването на настилки на улици и тротоари;
 упражнява контрол по строителството на обектите, финансирани от бюджета на
община Бургас
 контролира движението на земните маси и строителните отпадъци;
 извършва инвеститорски контрол върху поддържането на озеленените площи



Дирекция „Бюджет и финанси”
 осъществява връзката с ръководството на общината по разработването и съставянето
на проектобюджета на община Бургас;
 осъществява връзката между община Бургас и Министерство на финансите по
приложението и изменението на нормативните актове в бюджетната сфера.

 Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“;
 организира и извършва дейностите по администриране и събиране на местните
данъци и такси, както и тяхното отчитане;
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 изготвя проект на заповед за определяне границите на районите с организирано
събиране и извозване на битови отпадъци на територията на община Бургас и
осъществява процедурите, свързани с тях;
 ежегодно разработва предложение за размера на такса битови отпадъци въз основа на
годишната план-сметка за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване,
обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване;
 разглежда и обработва преписки, свързани с определяне размера на такса битови
отпадъци за нежилищни имоти, на предприятия, в зависимост от количеството на
битовите отпадъци и честотата на извозване или чрез пряко договаряне.
 Дирекция „Правно-нормативно обслужване“:
 осъществява процесуално представителство на общината и на кмета пред всички
органи на съдебната власт и арбитражен съд.
 изразява становища, мнения и предложения по проекти на нормативни актове, общи и
индивидуални административни актове и договори, участва в изготвянето на такива,
като при несъгласие прилага мотивирано писмено мнение;
 оказва правна помощ на дирекциите и отделите от структурата на общинската
администрация;
 анализира законосъобразността на актовете на общинския съвет;
 оказва методическа помощ на общинската администрация по прилагането на
нормативните актове, свързани с контролната дейност, включително и в областта на
УО.
 Дирекция „Обществени поръчки“:
 планира, организира и координира всички дейности във връзка с подготовката и
провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и изготвя обобщен
график за провеждане на всички обществени поръчки през съответната година,
съответно и по управление на отпадъците
 разработва документациите за участие, без технически условия, подготвя и провежда
процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с нормативните
изисквания, като носи отговорност за законосъобразното им откриване и провеждане;
 изготвя договорите за възлагане на обществени поръчки и организира сключването
им, осъществява наблюдение и контрол върху изпълнението им съвместно с
отговорното административно звено;


Отдел „Връзки с обществеността” изпълнява функции за привличане на обществеността,
подготвя и осъществява обществени консултации и информационно-образователни
дейности, поддържа контакти с неправителствени организации.
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4.2. Общинска комисия по смисъла на ЗМСМА, отговорна за решаване на
проблемите с управление на отпадъците
Общинската комисия по смисъла на ЗМСМА, отговорна за решаване на проблемите за отпадъците
е „Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и храни”. В тази комисия се
внасят за разглеждане, одобряване, съгласуване всички екологични програми, наредби и други
въпроси, свързани с опазване на околната среда, в частност с управление на отпадъците.
Успоредно с нея, в зависимост от спецификата на разглежданите въпроси, материалите могат да
се разглеждат и от други комисии. Например при определяне на годишния размер на такса
битови отпадъци, активно участие има Постоянната комисия по бюджет и финанси. Всички
промени в местните наредби и правилници, вкл. тези касаещи управление на отпадъците са
разглеждат в Постоянната комисия по правни въпроси и т.н

4.3. Местна нормативна уредба, имаща отношение към управление на
отпадъците
Местната нормативна уредба, имаща отношение към управление на отпадъците са главно:


Наредбата за управление на отпадъците, приета с решение на Общински съвет-Бургас по
т. 2, Протокол №34/25.03.2014 г., изм. с решение на Общински съвет – Бургас, по т.7,
Протокол № 37/24.06.2014 г. и



Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Бургас. е основният документ по който работят експертите,
отговарящи за управлението на отпадъците на територията на общината.

Подробен анализ на двете наредби е направен в анализа на нормативните документи от
настоящата програма. За целите на настоящия анализ на институционалния капацитет, с акцент
върху контролните функции следва да се подчертае, че Наредбата за управление на отпадъците, в
пълно съответствие със ЗУО и наредбите за специфичните потоци отпадъци, регламентира на
местно ниво правата и задълженията на общинската администрация, физическите и
юридическите лица, учрежденията и организациите, при чиято дейност се образуват и/или
третират отпадъци. Кметът на общината планира, организира и контролира управлението на
битовите, строителните и масово разпространените отпадъци, образувани на територията на
общината. Той може да упълномощава длъжностни лица от общинската администрация за
изпълнение на правата и задълженията си по наредбата. В отделен раздел са разписани
контролът и съответно глобите и санкциите за констатирани нарушения на наредбата.

4.4.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)
Регионално сдружение за управление на отпадъците – Регион Бургас е доброволно сдружение на
общини, юридическо лице, създадено по реда на чл.24 от ЗУО, със седалище в община Бургас,
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Сдружението е учредено на 16.10.2014 г., на учредително събрание на кметовете на общините
Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Несебър Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе.
Общото събрание на сдружението взима решения за обхвата и развитието на регионалната
система за управление на отпадъците; за инвестиционната програма на сдружението; за
разпределението на задълженията между общините за възлагане на обществени поръчки, както и
за участието в комисията за избор на изпълнител на представители на останалите общини;
определя реда и начина за разпределяне на дължимата цена между потребителите на
регионални услуги.
Одобрената от сдружението система за регионално управление на отпадъците – Регион Бургас,
включва елементи, които осигуряват пълно съответствие с принципите за интегрирано управление
на отпадъците. Тя има за цел да постигне тяхното ефективно събиране, транспортиране и
третиране съобразно йерархията в управлението на отпадъците, определен от чл.6 ал.1 на ЗУО и
да постигне изпълнение на задълженията на кметовете на общините, по чл. 19 от ЗУО.
Община Бургас в партньорство с останалите общини от сдружението, успешно реализира поект
„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас“, финансиран
по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, Договор за
безвъзмездна финансова помощ № DIR-5102118-C001/25.08.2011 година. През 2015г. са въведени
в експлоатация Регионално депо Братово-Запад и две претоварни станции Карнобат и Несебър.
На площадката на депото са изградени сепарираща инсталация, съоръжения за компостиране на
зелени биоотпадъци, за рециклиране на строителни и едрогабаритни отпадъци от домакинствата
и временно съхранение опасни и други специфични отпадъци от домакинствата.
Община Бургас притежава отстъпено право на строеж за изграждане на депото като построените
съоръжения са общинска собственост. За управлението на депото с решение на Общински Съвет
Бургас, Протокол 42/28.10.2014г. т.16 ОбС 08-00-2266, на основание чл.52 от Закона за общинската
собственост е създадено общинско предприятие с наименование ОП „Чистота еко“. Предметът на
дейност на Общинското предприятие е:


управление, експлоатация и поддържане на регионално депо „Братово-Запад“;



разделно събиране на отпадъци от опаковки и други разделно събирани отпадъци;



сепариране и рециклиране на отпадъци;



обезвреждане на неопасни отпадъци чрез депониране;



компостиране на биоразградими отпадъци;



транспортиране на отпадъци.

Приет е и Правилник за организация и дейността на ОП „Чистота еко“, в който е разписано, че ОП
„Чистота еко” е специализирано звено на Община Бургас по смисъла на глава шеста, чл.51, ал.1 от
Закона за общинската собственост, няма статут на юридическо лице и осъществява дейността си
от името на Община Бургас в рамките на предоставените му пълномощия. Като второстепенен
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разпоредител с бюджетни средства осъществява своята дейност на бюджетна издръжка при
условията и реда определени в правилника. Контрол върху дейността на общинското предприятие
упражнява Кмета на общината или упълномощен от него ресорес заместник кмет.

4.5.Разпределение на изпълнението на нормативните цели за УО между
участниците в РСУО
Дейността по управление на отпадъците е отговорност на всяка една от общините за нейната
територия. Съгласно устава на РСУО, Общото събрание разпределя задълженията между
общините за изпълнението на целите по чл.31 от ЗУО. Към настоящия момент такова решение е
взето и то предвижда следното:


Общините от Регион Бургас - Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Руен, Средец и Сунгурларе
изпълняват целите по рециклиране определени в чл.31, ал.1, т.1 от ЗУО съвместно, в
рамките на изградената Регионална система за управление на отпадъци.



Община Несебър и Община Поморие, изпълняват целите по чл.31, ал. 1, т. 2 от ЗУО, чрез
децентрализиран модел, самостоятелно чрез изграждане на обща компостираща
инсталация за разделно събрани зелени и хранителни отпадъци на територията на
Претоварна станция – Несебър

4.6.Контролна дейност в областта на управление на отпадъците
Контролните функции по управление на отпадъците са възложени на инспектори в отдел "Контрол
и административно-наказателна дейност по опазване на околната среда". Те са задължени да
осъществяват контрол по изпълнение на Наредбата за управление на отпадъците в община Бургас
и на другите общински наредби, свързани с опазване на околната среда.
На инспекторите са възложени функции да осъществяват текущ, превантивен и последващ
контрол, да дават писмени предписания и да следят за изпълнението им по спазването от страна
на всички юридически и физически лица на територията на общината на нормативните актове на
Общинския съвет, на законите и подзаконовите нормативни актове в областта на опазване на
околната среда и в частност за управление на отпадъците. Честа практика е и проверка по сигнал
подаден от граждани, юридически лица или институции. В община Бургас има обявен „Зелен
телефон” за подаване на сигнали за нарушения на екологичното законодателство, в т.ч. и
управление на отпадъците.
При изпълнение на функциите си инспекторите са задължени да осъществяват и
административно-наказателна дейност по предвидения законов ред. Съгласно чл.112 от ЗУО,
Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице контролира:


дейностите, свързани с образуване, събиране, вкл. разделното, съхраняване,
транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци в съответствие с
изискванията на сключените договори с изпълнители на услугите и Наредбата по чл.22 от
ЗУО;
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дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на общински и/или
регионални депа;



спазването на други изисквания, определени с Наредбата по чл. 22.

Значителна част от дейността на звеното е свързана с ежедневен контрол по изпълнението на
услугите за третиране на битовите отпадъци, възложени с договори за събиране и транспортиране
на битовите отпадъци и за почистване на обществените места. Част от контролът се осъществява с
помощта на инсталирани GPS устройства на всеки специализиран автомобил за транспортиране на
битови отпадъци, миячни машини, автометачки. По този начин се проследяват обслужените
маршрути на сметосъбиращите коли, измитите/изметени улици, което се отразява върху цената
на услугата за съответния месец.
Услугите по третиране и обезвреждане на битовите отпадъци на територията на регионално депо
Братово-Запад се изпълняват от Общинското предприятие „Чистота Еко“, чиято дейност подлежи
също на постоянен контрол. Инсталираната на депото Информационна система за управление на
отпадъците (ИСУО) ДепоИнфо дава възможност в реално време да се проследяват постъпващите
количества отпадъци траспортиране от фирмите обслужващи събирането на битовите отпадъци от
различните общини. Тя е инсталирана и на двете претоварни станции Карнобат и Несебър и
информацията за тях е достъпна в регионалния център. Системата позволява да бъде инсталиран
модул „Справки“ във всяка от обслужваните общини, така че в реално време да имат достъп до
информация.
Инспекторите осъществяват ежеседмичен контрол и по изпълнението на договорите с
организации за оползотворяване на отпадъците от опаковки от МРО, НУБА, ИУЕЕО, касаещи брой
точки на обслужване, графици по видове отпадъци, чистота около съдовете и т.н.
През 2015 г. инспекторите от отдел "Контрол и административно-наказателна дейност по
опазване на околната среда са извършили общо 2775 броя проверки, като дейността обхваща
цялата територия на Община Бургас – гр. Бургас, гр. Българово и 10 села, разположени на
територия от 482 кв.км. Дейността на отдела не е с предварително очертан маршрут, а се
посещават постъпилите сигнали и се обхождат за контрол различни райони. За изпълнение на
контролните си функции, на инспекторите са осигурени два автомобила. По-долу в таблицата е
дадена обобщена справка за контролната дейност на инспекторите през 2014г. и 2015г.
СПРАВКА за контролната дейност на инспекторите от дирекция „Околна среда“ през 2014г. и
2015г.
ВИД ДЕЙНОСТ

2014 г.

2015 г.

ВИД ДЕЙНОСТ

125

АКТОВЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ
НА АДМИНИСТРАТИВНИ
НАРУШЕНИЯ
Строителни фирми

ПРОВЕРКИ
Строителни фирми

140

2014 г. 2015 г.

10

46
62

ИУМПС

129

167

ИУМПС

13

17

Други

296

211

Други замърсявания

32

51

Сигнали

470

578

Жалби

54

105

НАКАЗАТЕЛНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Замърсяване с БО/СО

5

24

Проверки кучета

98

106

Замърсяване /други/

10

9

Сигнали кучета

97

139

Замърсени имоти

1

10

Замърсяване кучета

16

31

Замърсяване при
сметопочистване
Замърсяване стр. обекти

3

1

23

56

ИУМПС

13

14

КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ
ИУМПС

230

416

Строителни фирми,
физически лица, др.

503

897

Строителни фирми

92

152

ИУМПС

213

433

Кучета

83

146

Други

292

308

КОНСТАТИВНИ
ПРОТОКОЛИ,
ПРЕДПИСАНИЯ

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 „Европейски политики, 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
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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“,
 Предвид компетенциите, контролът по изпълнение на плановете за управление на
строителните отпадъци (ПУСО) трябва да бъде вменен на Дирекция „Строителство“ .
 Необходимо е да се добавят и допълнителни функции на Дирекция „Строителство“, касаещи
генерираните зелени отпадъци от паркове и градини – в т.ч. организация и контрол относно
събиране, временно съхранение и транспортиране до инсталацията за компостиране.
 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 създаване на отдел
„Управление на отпадъците“,
 За оптимизиране на контролната дейност е препоръчително да се съставя месечен план за
контролните проверки. Проверките на обектите, подлежащи на контрол, могат да бъдат
комплексни, като в този случай предмет на проверката е спазване на всички изисквания от
страна на проверявания обект/фирма.
 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.)
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 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. Анализ на организационните схеми и форми за управление на
отпадъците: планиране, финансиране и определяне на цени и такси на
услугите
Чрез този анализ ще се разгледат схемите за финансиране на дейностите по управление на
отпадъците чрез:
-

Начините за определяне на такса битови отпадъци

-

Анализ на икономическите инструменти, стимули и финансиране

Финансирането на дейностите по управление на отпадъците на територията на община Бургас се
осъществява основно чрез такса битови отпадъци. Общината използва и възможностите за
безвъзмездно финансиране за проекти в сектор отпадъци по Оперативна програма „Околна
среда” 2007-2013, от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда,
както и от международни програми и донори. През последните години част от дейностите се
финансират с отчисленията по чл.64 от ЗООС.

5.1Такса битови отпадъци
Такса битови отпадъци се регламентира със Закона за местните данъци и такси, като всяка община
приема Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.
Наредбата по ЗМДТ, действаща на територията на община Бургас е от 27 март 2003 год. Такса
битови отпадъци се определя ежегодно, до края на предходната година. Последните изменения
на размера на таксата за битови отпадъци са приети на заседания на Общинския съвет през м.
декември 2015 год. Приходите от такса битови отпадъци, дължима от физическите и
юридическите лица, регистрирани в общината се разходват за изпълнение на услугите възложени
от кмета на общината за управление на отпадъците в съответствие с регламентираните в ЗМДТ
три основни услуги: събиране, вкл. разделно и транспортиране на битови отпадъци; за депа и
съоръжения за рециклиране, оползотворяване, обезвреждане на битови отпадъци; за почистване
на обществените места. План-сметка за приходите и разходите по управление на отпадъците
Такса битови отпадъци в община Бургас се определя въз основа на одобрена План-сметка за всяка
услуга по управление на отпадъците и включва необходимите разходи за:
1. Събиране и транспортиране на отпадъци и осигуряване на съдове за отпадъци
2. Поддържане на чистотата на места за обществено ползване
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1) Почистване на места за общ. ползване (метене, миене на улици, тротоари,
площади и др.)
2) Поддържане на чистотата на паркове, градини и др. зелени площи
3) Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в гр. Бургас
4) Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа
3. Депониране, изграждане, закриване на депа и др. съоръжения за обезвреждане, вкл.
отчисления
1) Третиране и обезвреждане на отпадъци
2) Отчисления по чл.60 от ЗУО
3) Отчисления по чл.64 от ЗУО
Определяне размера на такса битови отпадъци
ЗМДТ изисква размерът на таксата да се определя според количеството на битовите отпадъци, а
когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата се
определя на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет. Такса
битови отпадъци в община Бургас към момента се определя на база данъчната оценка на имотите
(за жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни имоти на предприятия), или според
вида и броя на използваните съдове (за нежилищни имоти), върху данъчната оценка на имота/
отчетната стойност на активите – земя, сграда (за имоти, намиращи се извън границите на
районите, определени по реда на чл.14,ал.1 от Наредбата.
В Приложение към Наредбата са определени годишни такси за битови отпадъци, според вида и
броя на използваните съдове. Определената годишна такса за ползване на 1 брой стандартен съд
за битови отпадъци, включва разходите за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и
обезвреждане на битовите отпадъци в депа и други съоръжения.
 Такса битови отпадъци през 2016 г. е както следва:
1. За жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни имоти на предприятия,
намиращи се в строителните граници и застроени територии на гр. Бургас и кварталите му,
в промил върху данъчната оценка на имота – 1 промил общо, от който:


За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци – 0.6 промила



За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения – 0.1
промил



За услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0.3
промила

2. За жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни имоти на предприятия,
намиращи се в строителните граници и застроени територии на гр.Българово, с.Черно
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море, с.Рудник, с.Изворище, с.Драганово, с.Брястовец, с.Миролюбово, с.Маринка,
с.Твърдица, с.Димчево, с.Равнец, с.Братово, с.Извор, в промил върху данъчната оценка на
имота – 6.0 промила общо, от които:


За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци – 3.5 промила



За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения – 0.6
промила



За услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1.9
промила

3. Размер на годишната такса за битови отпадъци за нежилищни имоти, когато таксата се
определя според вида и броя на използваните съдове,
При това определяне на таксата на база количество отпадъци в съд с определена вместимост, за
двете услуги за събиране и транспортиране и за обезвреждане на отпадъците се дължи
изчислената стойност по Приложение 5 към Наредбата за местните данъци и такси + за услугата
по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 3.5 промила върху данъчната
оценка на имота / отчетната стойност на активите (земя и сграда).
4. За нежилищни имоти, намиращи се в строителните граници и застроени територии на
гр.Бургас и кварталите, както и за нежилищни имоти, намиращи се в строителните граници
и застроени територии на гр.Българово, с.Черно море,с.Рудник, с.Изворище, с.Драганово,
с.Брястовец, с.Миролюбово, с.Маринка, с.Твърдица, с .Димчево, с.Равнец, с.Братово,
с.Извор, когато таксата се определя пропорционално, в промил върху данъчната оценка на
имота/отчетната стойност на активите (земя и сгради – 6.9 промила общо, от които:


За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци – 2.9 промила;



За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения – 0.5
промила;



За услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 3.5
промила.

5. За имоти, ползвани като офиси, когато таксата се определя пропорционално в промил
върху данъчната оценка на имота/отчетната стойност на актива - 6 промила, от които:


За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци – 2 промила;



За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения – 0.5
промила;



За услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 3.5
промила.

6. За имотите, намиращи се извън границите на районите, определени по реда на чл.14, ал.1
от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, се
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събира такса за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, в промил
върху данъчната оценка на имота/отчетната стойност на активите (земя и сграда)


За нежилищни имоти – 3.5 промила;



За жилищни имоти – 0.3 промила.

7. За нежилищни имоти, в които преобладаващата част от работещите са хора със сензорни и
физически увреждания, в промил върху данъчната оценка на имота/отчетната стойност на
активите (земя и сграда) – 1 промил
8. За нежилищни имоти на бюджетни предприятия – първостепенен и второстепенни
разпоредители на средства, финансирани чрез бюджета на Община Бургас, в промил
върху отчетната стойност на активите земя и сгради – 0.5 промила
9. За нежилищни имоти, в които се предоставят социални услуги на деца и/или възрастни
хора с увреждания, както и нежилищни имоти, в които се предоставят социални услуги на
деца и/или възрастни хора в неравностойно положение, в промил върху данъчната оценка
на имота/отчетната стойност на активите(земя и сграда) – 0.1 промила.

5.2.Анализ на общите разходи за управление на отпадъците през последните
пет години
В таблицата са дадени общите разходи за управление на отпадъците по видове услуги, като
отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО са дадени в самостоятелни редове, тъй като това са
средства акумулирани за бъдещи разходи по УО.

Разходи за управление на отпадъците (в лева):

Общо разходи за управление на
отпадъците

2015

2011
12 621 069

2012
15 783 741

2013
16 314 498

2014
15 968 852

15 490 059

-

-

-

-

-

7 644 879

8 045 330

7 689 519

7 889 675

8 367185

-

898 278

866 367

905 286

574 243

-

1 231 293

1 950 452

1 509 771

1 224 837

В т.ч. за:
Закупуване на съдове за
битови отпадъци
Събиране и транспортиране на
смесени битови отпадъци
Обезпечения по чл.60 от ЗУО,
покриващи бъдещи разходи за
закриване и
следексплоатационни грижи
на площадката на депото
Отчисления по чл.64 от ЗУО за
депониране на битови
отпадъци на депо за битови
отпадъци
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Проучване, проектиране,
изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и
мониторинг на депа за битови
отпадъци
Зимно и лятно почистване на
уличните платна, площадите,
алеите, парковите и другите
територии от населените
места, предназначени за
обществено ползване

2011
1 199 064

2012
1 341 168

2013
1 154 160

2014
1 108 120

2015

3 777126

4 267 672

4 654 000

4 556 000

4 245 203

1 078 591

Анализът на разходите показва плавно увеличение на заложените разходи в План -сметката за
управление на отпадъците. Причините за това са разширяването на обхвата и качеството на
предоставяните услуги на населението, което е свързано с повишаване на разходите; а също
растящият размер на отчисленият по чл.64 от ЗУО, които се залагат като разход всяка година.

ПЛАН-СМЕТКА за дейност „ЧИСТОТА” за 2016 г.
Вид дейност

Разходи
в лв.

1.Събиране и транспортиране на отпадъци и осигуряване на
съдове за отпадъци

9 564 318

2. Поддържане на чистотата на места за обществено ползване

5 624 500

1) Почистване на места за общ. ползване (метене,миене на
улици, тротоари, площади и др.)

3 874 500

2) Поддържане на чистотата на паркове, градини и др. зелени
площи

850 000

3) Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа
в гр. Бургас

650 000

4) Зимно поддържане и снегопочистване на общинската
пътна мрежа

250 000

3.Депониране, изграждане, закриване на депа и др. съоръжения
за обезвреждане, вкл. отчисления
1) Третиране и обезвреждане на отпадъци
2) Отчисления по чл.60 от ЗУО

4 190 069
2 272 269
369 800
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3) Отчисления по чл.64 от ЗУО

1 548 000

Всичко:

19 378 887
СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА

8% 2% 5%
14%

33%

3%
35%
събиране и транспортиране на отпадъци
Подържане на чистотата за обществено ползване
Зимна поддръжка и почистване на пътната мрежа от сняг
Изграждане, депониране, закриване на депа и др.
Третиране и обезвреждане на отпадъци
Отчисления по чл. 60 от ЗУО
Отчисления по чл. 64 от ЗУО

В структурата на разходите за управление на отпадъци най-висок е делът на разходите за
събиране и транспортиране на смесените битови отпадъци. Делът на разходите за отчисления по
чл.60, покриващи бъдещи разходи за закриване и следексплоатационни грижи на площадката на
депото постепенно намалява. Делът на разходите по чл.64 от ЗУО за депониране на отпадъци е
предвидено през 2016 г. да нарасне от 1 224 873 през 2015 г. на 1 548 000.
Съгласно Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 111 от
27.12.2013 г.), размерът на отчисленията за депониране по чл.64 от ЗУО е прогресивно нарастващ
в годините.
Като се има предвид, че до 2020 г. отчисленията за депониране на отпадъци ще нараснат повече
от четири пъти спрямо 2014 г., общината ще трябва да включи в програмата мерки за
предотвратяване на образуването на отпадъци и нарастване на количествата разделно събрани,
рециклирани и оползотворени отпадъци, за да намали разходите за отчисления за депониране.
С решение от 27.11.2015г., Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Бургас,
приема цени на услуги извършвани от ОП „Чистота Еко“, както следва:
Услуги
Цена за сепариране и депониране на смесени битови отпадъци за членове на
сдружението
Цена за депониране на смесени битови отпадъци за членове на сдружението
Разделно за събрани (чисти) растителни биоразградими отпадъци
Цени за замърсени растителни отпадъци
Третиране на строителни отпадъци от бита и едрогабаритни отпадъци
Цена за сепариране и депониране на отпадъци от външни клиенти

Цена за
лева/тон
22.80
13.56
9.60
28.68
7.44
28.68
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Временно съхранение на опасни отпадъци от бита за юридически лица
Обезпечение по чл. 60, ал. 1 от ЗУО

134.00
8.60

Отчисления по чл. 64, ал. 1 от ЗУО, съгласно Наредба №7 за 2016г.

36.00

Общинско предприятие „Чистота Еко“ е задължено да представи подробна калкулация на цените
на предоставяните услуги, както и справка за цените на услуги на други аналогични депа в
страната.

5.3 Анализ на приходите от такса битови отпадъци
Приходите на община Бургас от такса битови отпадъци за периода 2011 – 2015 г. са представени в
таблицата:
Приходи от такса битови отпадъци, включително по групи потребители:
2011
Общо приходи от такса битови отпадъци
(лв.):

2012

2013

2014

2015

22478206.02

21504926.05

21312832.94

19021686.41

19771732.07

9406787.54

9408551.47

10069986.81

9274769.74

9557267.08

13071418.48

12096374.58

11242846.13

9746916.67

10214464.99

В т.ч. от:
домакинствата
юридически лица

Анализът на приходите на Община Бургас от такса битови отпадъци показва, че събраните
средства са достатъчни за покриване на разходите.
Подобно на средното за страната и за повечето общини в България, в община Бургас делът на
приходите от домакинствата в общите приходи от такса битови отпадъци е по-нисък, от този на
бизнеса. Данните показват, че през периода 2011 – 2015 г. общината демонстрира стремеж към
прилагане на принципа „замърсителят плаща“ и към намаляване на разходите на домакинствата
в сравнение с тези на бизнеса.
Събираемостта на такса „БО“ е висока, както от домакинствата, така и от фирмите. Този факт е
положителен, тъй като общината се нуждае от средства за прилагане на редица мерки, за
подобряване управлението на отпадъците и постигане на нормативно определените
количествени цели за отпадъците в периода на действие на Програмата за управление на
отпадъците до 2020 г.

5.4. Други източници на финансиране
Община Бургас работи активно за подобряване на дейностите по управление на отпадъците и се
възползва максимално от всички възможни източници на финансиране.
Оперативна програма „Околна среда 2014- 2020”
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Oпeративна прoграма „Oкoлна срeда“ e oснoвният прoграмeн дoкумeнт за изпълнeниeтo на
нациoналната пoлитика в oбластта на oкoлната срeда. Прeдназначeниeтo на пoдкрeпата в тази
рамка e защитата и запазванeтo на прирoднитe рeсурси на България и пoдoбряванeтo на
състoяниeтo на oкoлната срeда в цялата страна. Общият финансов ресурс на програмата е 3 462
млн.лв, от които 562 млн.лв. са за Приоритетна ос 2 „Отпадъци“. Вижда се, че предвиденият
ресурс е далеч по-малък от необходимите инвестиции определни с НПУО 2014-2020, които са в
размер на 1,311 млрд.лв.
Изпълнението на проекти по тази ос ще подпомогне изпълнението на изискванията на
Директивата за отпадъците 2008/98/ЕО. Специфична цел на Приоритетна ос „Отпадъци“ е „
Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци“. Това ще осигури постигане на целите
и на Националния план за управление на отпадъците. Ключовите мерки, които ще бъдат
финанирани са:


разширяване/подновяване на системите за събиране на битови отпадъци, като приоритет
са общинските системи за разделно събиране на биоразградими отпадъци



изграждане на центрове за подготовка за повторна употреба



изграждане на инсталации за предварително третиране (сортиране, сепариране) на
битови отпадъци, включително подобрения на изградени площадки за безвъзмездно
предаване на разделно събрани битови отпадъци от домакинствата



изграждане на анаеробни и/или компостиращи инсталации за биоразградими отпадъци и
за зелени отпадъци



изграждане на инсталации за предварително третиране (сортиране, сепариране) на
опасни отпадъци от потока битови отпадъци (само на площадките, на които са
разположени инсталации за предварително третиране или на площадките за
безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата) и изграждане
на други инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци.



Подпомагане на закриването на депата, които не отговарят на изискванията, като част от
цялостен интегриран подход за управлението на отпадъците, при спазване на йерархията
за управление на отпадъците.



Изграждането на инсталации за оползотворяване на отделения биогаз от депа за неопасни
отпадъци чрез производство на електрическа енергия или чрез улавяне и изгаряне – това
са изисквания на Рамковата директива за отпадъците, които имат отношение към
политиката по изменение на климата.



Екоиновации в сектора, насочени към подобряване опазването на околната среда и
ресурсната ефективност в бизнеса.

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
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Община Бургас финансира от ПУДООС проект „Тестване на иновативни технологии за третиране на
отпадъци в три режима на работа: свежи, депонирани и отпадъци след сепариране“ на стойност
14 460 000 лв.
Международни програми
Община Бургас участва успешно в програматаза Трансгранично сътрудничество България –
Турция, по която е успяла да финансира развитието на системата за домашно компостиране.
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
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” 20142020, 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.
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6. Aнализ на информирането на обществеността по въпросите на
управление на отпадъците
1. Характеристики на изследването
Настоящото изследване е проведено във връзка с изготвянето на Програма за управление на
отпадъците в Община Бургас.
За провеждане на изследването е изготвена квотна извадка, формирана по признаците
възраст, пол, образование и район на града, в който живеят респондентите. Извадката
гарантира представителност на резултатите за пълнолетното население на община
Бургас. Възпроизведени са коректно основните социално-демографски характеристики на
населението на общината.
Обем на извадката: 359 ефективни интервюта с пълнолетни жители на община Бургас
Изследването е проведено в периода 14 март до 14 Април 2016 г.
За провеждане на изследването е използван методът на пряко стандартизирано интервю.
Структура на извадката
Пол

Мъж
Жена

48,2%
51,8%

Възраст

19-24 г.
25-34 г.
35-44 г.
45-54 г.
54-65 г.
65 +

5,4%
19,2%
20,1%
19,7%
24,3%
11,3%

Образование

По-ниско от основно
Основно
Средно
Полувисше
Висше

0,4%
13,4%
46,6%
5,0%
34,5%

Социално положение

Служител, експерт, специалист
Работник квалифициран труд
Частен собственик, свободна професия
Общ работник (неквалифициран труд)
Безработен
Учащ - студент/докторант
Нает мениджър средно ниво
Нает мениджър висше ръководно ниво
Домакиня

22,8%
18,1%
11,4%
8,4%
5,9%
3,8%
2,1%
1,3%
3,8%
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Пенсионер

22,4%

2. Разпознаване и приоритизиране на факторите, които оказват негативно влияние
върху състоянието на околната среда в община Бургас
Кои са основните фактори, които оказват негативно
Това е много сериозен
влияние върху състоянието на околната среда в
проблем
община Бургас?

Това до някъде е проблем за
общината

Този проблем не съществува в
община Бургас

Не мога да
преценя

За мърсява нето на въздуха от предприятията на
химическа та промишленост

69,5%

23,2%

1,7%

5,6%

Липса на на вици за ра зделно събира не на
отпа дъците

58,4%

30,7%

2,1%

8,8%

Изхвърляне на полиетиленови торбички и
др.опа ковки извън контейнерите за отпа дъци

52,1%

36,9%

2,5%

8,5%

За мърсява нето на въздуха в резулта т на
интензивния тра нспорт

46,4%

39,6%

5,1%

8,9%

За мърсява не на морските води от хотелите и
туристическа та дейност

45,7%

35,0%

6,8%

12,4%

Клоша ри и групи в нера вностойно положение,
които ровят в контейнерите и ра зхвърлят извън тях
отпа дъците

45,6%

42,2%

8,0%

4,2%

На ма лява не на зелените площи

43,2%

35,6%

15,7%

5,5%

Изхвърляне на опа сни битови отпа дъци в
контейнерите (ба терии, луминесцентни ла мпи,
опа ковки от ма сла за а втомобили)

41,3%

39,6%

5,1%

14,0%

Нерегла ментира но изхвърляне на едрога ба ритни
и строителни отпа дъци около контейнерите

38,4%

46,0%

6,8%

8,9%

Недоброто оползотворява не на биора згра димите
отпа дъци

35,2%

32,6%

3,5%

28,7%

Бездомни животни (кучета , котки), които ра зна сят
отпа дъците извън контейнерите

32,2%

42,4%

20,3%

5,1%

Състоянието на ка на лиза цията

32,2%

38,1%

14,4%

15,3%

Нерегла ментира ните сметища

28,4%

37,1%

13,4%

21,1%

Най-голям фактор с негативно влияние върху околната среда според пълнолетните граждани на
община Бургас са предприятията на химическата промишленост. На това мнение са почти 70% от
интервюираните, като в по-голяма степен този проблем е посочван от по-високо образованите
граждани, жителите с по-висок материален статус, хората на средна възраст. След това се
нареждат фактори като липса на навици за разделно събиране на отпадъци (съответно посочено
от 58%) и изхвърляне на полиетиленови торбички и други опаковки извън контейнери за
отпадъци (посочено като сериозен проблем от 52% от гражданите).
Сред много сериозните фактори, които оказват негативно влияние върху околната среда на
община Бургас са транспорта и туризма, отбелязани от 46% от гражданите. Почти същия дял от
интервюираните посочват клошарите, които ровят в кофите и по този начин допринасят за
разхвърляне на отпадъците в близост до контейнерите (посочени също от 46% от
интервюираните), както и намаляване на зелените площи, което е сериозен проблем според 43%
от жителите на общината. Опасните битови отпадъци (батерии, термометри, химикали,
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лекарства), едрогабаритните и строителните отпадъци също са посочени от почти две пети от
жителите (съответно 41% и 38%).
Макар и с малко по-малка степен на интензивност, интервюираните обръщат внимание на
бездомните животни, които допринасят за замърсяването на населените места (32%), недоброто
оползотворяване на биоразградимите отпадъци (35%), състоянието на канализацията (32%) и
нерегламентираните сметища (28%). Всичко това ни показва, че е налице чувствителност по
отношение на чистотата и екологичните проблеми на община Бургас и гражданите са наясно за
повечето негативни фактори, които допринасят за замърсяване на околната среда.
Голям процент от интервюираните не могат да определят до каква степен е проблем недоброто
оползотворяването на биоразградимите отпадъци (28,7%) и нерегламентираните сметища (21,1%).
На това мнение са представители на всички социални и образователни групи, но малко по-често
хората със средно и по-ниско образование, хората упражняващи ръчен труд и пр. Това показва, че
по отношение на тези фактори имаме малко по-слабо познаване и нужда от разясняване на
влиянието им върху околната среда и чистотата на общината. Дори и сред висшистите делът на
незапознатите достига почти една трета.
3. Удовлетвореност от мерките за почистване на града. Пречки пред поддържане на
чистотата

До каква степен сте удовлетворени от мерките, които общината
полага относно почистването на града?
60.0%

50.6%

50.0%
40.0%
30.0%

21.8%

20.0%
10.0%

17.6%

8.8%
1.3%

0.0%

Напълно съм По-скоро съм
Нито съм
По-скоро не Изобщо не съм
удовлетворен удовлетворен удовлетворен,
съм
удовлетворен
нито не съм удовлетворен
Общата удовлетвореност от мерките, които общината полага относно почистването на града е
умерено позитивна. Преобладаващата част от интервюираните са по-скоро удовлетворени (51%) –
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т.е.концентрирани в умерените позиции на скалата, докато само 9% са напълно удовлетворени.
Така общата удовлетвореност е около 60%, докато неудовлетворените са в рамките на 19% (18%
по-скоро неудовлетворени и 1% напълно неудовлетворени). В средните, неутрални позиции са
около една пета (22%) от интервюираните. По-критични мнения изказват хората с по-високо
образование и най-вече жените, които в по-голяма степен обръщат внимание на чистота в
общината.
Най-голямата пречка пред опазването на чистотата в община Бургас според гражданите е
изхвърлянето на отпадъци на нерегламентирани за това места: на улицата, спирките, в тревните
площи или междублоковите пространства. Това вероятно се оказва следствие на друг сериозен
проблем, който интервюираните посочват, а именно липсата на достатъчно кошчета за отпадъци в
жилищните райони. Липсата на места за събиране на отпадъци пречи на възпитаването на навици
у гражданите по отношение на опазване на околната среда и в същото време води до по-голямо
замърсяване на общината. Друг съществен проблем, който гражданите на Бургас посочват е
увеличеното количество отпадъци по време на летния сезон, в резултат от активната туристическа
дейност. Този проблем е посочен от 42% от интервюираните. В тази връзка, друг често посочван
проблем е замърсяването на крайбрежието (40%). Като фактор за генериране на по-големи
замърсявания е посочена и туристическата дейност (30%). Останалите проблеми са свързани с
кошчетата и контейнерите за отпадъци, влиянието на индустрията и търговията като всеки от тях
се посочва от между 22 и 27% от интервюираните. И докато останалите социални и демографски
групи са склонни да търсят сред водещите причини липсата на кошчета и контейнери за отпадъци,
по-високообразованите групи посочват като водеща причина нерегламентираното изхвърляне на
отпадъци от населението. Макар и липсата на кошчета за отпадъци по кварталите да е посочено
като сериозен проблем, все пак индивидуалната дейност и отговорност е водеща по отношение
на опазване на околната среда и чистотата. Видно от отговорите на респондентите, централните
части са по-добре обезпечени с кошчета за отпадъци като този проблем се посочва от
приблизително 27% от интервюираните, докато по отношение на жилищните райони липсата на
кошчета за отпадъци е посочван от 52% от интервюираните.
В същото време, едва две трети от населението е обезпечено с контейнери за разделно събиране
на отпадъците. Това е едно добро начало, но би трябвало поетапно да се постигне по-висока
обезпеченост с контейнери за разделно събиране на отпадъци.
4. Разделно събиране на отпадъците
През последните няколко десетилетия глобалните и регионални екологични проблеми се оказват
във фокуса на дневния ред на множество политики за развитие. Нарастващата човешка намеса в
природата предизвиква необратими промени в естествения ритъм на Земята. Потреблението на
природни ресурси превишава многократно естествените възможности на природната система на
планетата. Поради това се увеличават многократно и разходите в различните социални системи и
се налага нов подход към разрешаването на екологичните проблеми.
Редица международни форуми за опазване на околната среда, както и множество институции
налагат нов подход при справянето с променената ситуация. Устойчивото и балансирано развитие
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се превръща във водещ подход в тази среда. То обединява в себе си две ключови цели: 1)
постигане на икономическо развитие, осигуряващо нарастващ жизнен стандарт и 2) опазване на
природното богатство и подобряване качеството на живот.
България не остава по-назад в стъпките по мерките по опазване на околната среда. През
последните няколко години вече са реализирани множество национални инициативи, които целят
да подобрят околната среда, а с това и качеството на живот в българските градове. След 2008-ма
година, община Бургас предприема стъпки в посока подобряване на организацията по разделяне,
временно съхранение, събиране и транспортиране на отпадъците. Чрез нея се създава
организация за разделно събиране на масово разпространени отпадъци от бита чрез включването
в развитието на регионална система за събиране на трудно рециклируеми и опасни отпадъци.
Една от основните мерки, които общината предприема през последните години, е разширяването
на обхвата на общинската система за организирано събиране и транспортиране на отпадъци и
включване на всички, включително и по-малките населени места в нея. Общината търси
самостоятелно възможности за включване в системите за разделно събиране на отпадъците и за
дейностите по разделно събиране, сортиране и предаване за оползотворяване на отпадъците от
опаковки е сключен договор с Организация по оползотворяване «Екопак».

4.1.Запознатост с целите и философията
Запознати ли сте с целите и ползите на разделното събиране на
отпадъците?
60.0%

54.8%

50.0%
40.0%

34.3%

30.0%
20.0%

10.9%

10.0%
0.0%

Да, запознат/а съм

Имам само най-обща
представа

Не съм запознат

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 една 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
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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.
Какви, според Вас, са ползите от разделното събиране на отпадъци?

Възможност за рециклиране на отпадъците и
превръщането им в друг материал

69.0%

Това е съществена грижа за природата и
оползотворяване на отпадъците

62.3%

По този начин се предотвратява сериозно
замърсяване на околната среда

39.7%

Води до пестене на различни естествени суровини

38.1%

По-лесно сметосъбиране

18.4%

Не смятам, че има някакви ползи

4.6%

Друго

1.7%
0.0%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

Като най-големи ползи от разделното събиране на отпадъци респондентите посочват на първо
място, че това е възможност за рециклиране на отпадъците и превръщането им в друг материал и,
че това е съществена грижа за природата и оползотворяване на отпадъците. Други популярни
отговори са, че разделното събиране на отпадъци е свързано с предотвратяването на сериозното
замърсяване на околната среда и позволява пестенето на различни естествени суровини.
Анализирайки получените данни можем да откроим две нагласи към разделното събиране на
отпадъци- нагласа към опазването на чистотата на околната среда (споделена от 62% от жителите)
и възможността за повторно използване на материалите (споделена от 69%). И към двете нагласи
се открояват привърженици, които имат завършено средно и висше образование, служители,
специалисти и експерти. Сред посочилите отговор „По този начин се предотвратява сериозното
замърсяване на околната среда“ се забелязва и не малък процент учащи. Мнението, че по този
начин се пестят естествени суровини се споделя по-често от хората с висше образование,
мениджърите, заемащите експертни позиции, пенсионерите.
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4.2.Наличие на контейнери
Има ли в близост до жилището, в което живеете контейнери за
разделно събиране на отпадъците?
60.0%

54.8%

50.0%
40.0%

33.9%

30.0%
20.0%

9.2%

10.0%

2.1%

0.0%

Да

Да, но не са в
добро състояние

Не

Не знам

Общо две трети от жителите са обезпечени с контейнери за разделно събиране на отпадъците,
като 9% посочват, че в близост до тяхното жилище има контейнери за разделно събиране, но те не
са в добро състояние. Една трета от населението обаче остава без такива контейнери.
Едновременно с разгръщането на информационна кампанията и промяна на нагласите на
населението е добре да се помисли за по-пълно обезпечаване на всички райони с контейнери за
разделно събиране на отпадъците.

4.3. Практики на разделно събиране на отпадъци
Разглеждайки практиките за разделно събиране на отпадъците, повече от половината от
анкетираните – 54% заявяват, че не събират отпадъците си разделно вкъщи. Разделно събиране
извършват малко повече от една пета - 22,8 % и приблизително толкова – 21,9 % разделят
хранителните отпадъци от останалите.
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Вие лично събирате ли разделно отпадъците си вкъщи?
60.0%

54.0%

50.0%
40.0%
30.0%

22.8%

21.9%

20.0%
10.0%
0.0%

1.3%
Да, събирам
Разделям единствено
Не, не събирам
отпадъците си вкъщи
хранителните
отпадъците си вкъщи
разделно
отпадъци от
разделно
останалите

Не мога да преценя

Жените в много по-голяма степен от мъжете събират разделно отпадъцитеm (25% при жените при
18% при мъжете). Една от групите, която остава напълно в страни от този процес са жителите на
селата. Почти 90% от тях не събират разделно отпадъците. Причините за това са както в липсата
на контейнери, така и в по-слабото осъзнаване на смисъла от този тип дейност. Готовността и
нагласите за разделно събиране на отпадъците в селата е значително по-ниска от тази в
градовете, макар и да не е напълно противоположна.
Независимо от това дали има или не контейнери за разделно събиране на отпадъците около
вашето жилище, доколко сте склонни да ползвате система за разделно събиране на
отпадъците по принцип?
В коя част на община Бургас живеете?
Изобщо не
По-скоро не По-скоро
Напълно
съм
съм склонен съм
съм
склонен
склонен
склонен
Row %
Row %
Row %
Row %
Град Бургас
2,8
17,3
39,3
40,7
Села на територията на общината
8,0
64,0
28,0
Total
2,5
16,3
41,8
39,3
По-висока е инициативността по отношение на разделно събиране на отпадъците сред по-високо
образованите групи, заемащите средни и висши ръководни позиции, хората със средни и повисоки доходи. Най-активни в някаква практика за разделяне на отпадъците са хората на средна
възраст – между 35 и 44 години със средно или висше образование и хората над 65 г.
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4.4. Оценка за въведената в община Бургас система за разделно събиране на
отпадъци
Каква е Вашата оценка за въведената система за разделно събиране на
отпадъците в община Бургас?
50.0%

46.0%

45.0%
40.0%

36.0%

35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%

9.6%

8.4%

5.0%
0.0%

Напълно съм
удовлетворен

По-скоро съм
удовлетворен

По-скоро не съм
удовлетворен

Изобщо не съм
удовлетворен

За да бъде постигнат максимален ефект от въвеждането на модела на разделно събиране на
отпадъците е много важно до каква степен гражданите на Бургас са запознати с този модел и до
каква степен са удовлетворени от него. На зададения въпрос „Запознати ли сте с целите и ползите
на разделното събиране на отпадъците?“, едва 10, 9% отговарят, че не са запознати. Останалите
почти от 90% от анкетираните заявяват, че са запознати по-подробно или имат най-обща
представа. Оценката за въведената система за разделно събиране обаче не е еднозначна: макар
и малко повече от половината анкетирани – 54,4% да са “напълно удовлетворени или по-скоро
удовлетворени”, приблизително същия процент от хора 45,6 % заявяват, че по-скоро не са
удовлетворени или изобщо не са удовлетворени. Все пак трябва да отбележим, че мнозинството
от интервюираните се позиционират в позицията на умерена удовлетвореност (46% по-скоро
удовлетворени). Това означава, че за момента, все още системата за разделно събиране на
отпадъците не e достигнала своята максимална ефективност и гражданите не могат да разпознаят
напълно и еднозначно нейните ползи. Като цяло, може да се каже, че те ги разбират, но не могат
да опредметят в пълнота в какво се изразяват ползите от програмата за разделно събиране на
отпадъците. Тук трябва да имаме предвид и факта, че тя не е достигнала до всички граждани на
общината (приблизително около една трета от жителите все още нямат в близост до дома си
контейнери за разделно събиране на отпадъците).

4.5.Нагласи и мотивация
В рамките на изследването респондентите бяха попитани доколко са склонни да ползват система
за разделно събиране на отпадъците по принцип, независимо от това дали има или не
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контейнери за разделно събиране на отпадъци около тяхното жилище. Получените данни от
отговорите са оптимистични, тъй като голям процент от интервюираните са отговорили, че биха
ползвали такава система- 39,3% са напълно склонни и 41,8 % са посочили, че са по-скоро склонни.
Разглеждайки отговорите на респондентите по признака „пол“ и „образование“ откриваме, че
жените и хората с висше образование в по-голяма степен от средното дават положителни
отговори. По-разколебани са безработните и хората заети с неквалифициран труд.

Независимо от това дали има или не контейнери за разделно
събиране на отпадъците около вашето жилище, доколко сте
склонни да ползвате система за разделно събиране на отпадъците
по принцип?
45.0%
40.0%

39.3%

41.8%

35.0%
30.0%
25.0%

16.3%

20.0%
15.0%
10.0%

2.5%

5.0%
0.0%

Напълно съм
склонен

По-скоро съм
склонен

По-скоро не съм
склонен

Изобщо не съм
склонен

По отношение на мотивацията за разделно събиране на отпадъците, най-висок процент от
респондентите посочват, че биха го правили с цел опазване на околната среда. Този мотив е и
един от най-значимите. Той е подкрепен особено силно от хората с висше образование,
заемащите средни и високи ръководни позиции, хората с по-високи доходи. Този мотив трябва да
се има предвид и при бъдещи кампании, които насърчават разделното събиране на отпадъците.
По-назад като мотив и въздействие остава факта, че по този начин отпадъците ще бъдат
оползотворявани (37%). Едва 29% посочват, че биха се мотивирали от някакъв тип поощряване от
страна на общинската управа. Това показва, че мотивите са не толкова утилитарни, а по-скоро
свързани със загриженост за околната %)среда.
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Какво би Ви мотивирало вас лично към разделно събиране на
отпадъците?
Грижа за опазване на околната среда

54.0%

Възможността за разделяне и
оползотворяване на отпадъците

37.2%

Употреба на отпадъците за различни
социални каузи

32.6%

Някакъв тип поощряване от страна на
общинската управа

28.9%

Достатъчно добра ефективност на
разделното събиране на отпадъци

26.8%

Достъпност на контейнерите за разделно
събиране на отпадъци

24.7%

Факта, че разпадането на различните
типове отпадъци на сметище отнема…

22.2%

Избягването на глоби при
неспазване/смесване на отпадъците

11.7%

Ако има съответните кофи за боклук вкъщи

0.4%

Друго

1.3%
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Респондентите бяха попитани и какви мерки биха могли да мотивират гражданите за разделно
събиране на отпадъци. Най-голям процент от тях посочват „По-ниска цена на такса битови
отпадъци от определените към момента“ и „Намаляваща такса битови отпадъци в зависимост от
разделното събиране“. Голям процент от посочилите тези позиции са пенсионери и хора с пониски доходи. Други популярни отговори са „Информация за ефектите от рециклирането върху
природата“ и „Налагането на глоби при неспазване/смесване на отпадъците“.
От резултатите от изследването е видно, че нагласите на жителите са благоприятни и, ако се
обръща по-често внимание на темата с разделното събиране на отпадъци общината би могла да
постигне много добри резултати и добро въздействие върху околната среда в краткосрочен план.
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Какъв тип мерки според Вас биха могли да мотивират гражданите
към разделно събиране на отпадъците?
По-ниска цена на такса битови отпадъци от
определените към момента

54.8%

Намаляваща такса битови отпадъци в
зависимост от разделното събиране

46.4%

Информация за ефектите от рециклирането
върху природата

33.5%

Налагането на глоби при
неспазване/смесване на отпадъците

31.4%
14.2%

Еднократна материална помощ
Нов тип контейнери

0.4%

Да се постави информация върху самите
контейнери

0.4%

Друго

0.8%
0.0%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

4.6. Популяризиране на системата за разделно събиране на отпадъци
За да бъде постигната напълно целта на системата за разделно събиране на отпадъците в община
Бургас е необходимо нейното популяризирането. Попитани какви биха били предпочитаните от
гражданите методи, най-голям процент събира отговорът – „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 места в жилищните райони “ - 48,1 %. “Поясното 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
ползите от разделното събиране, за да се превърне тази информираност в практика.
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По какъв начин би могла да се популяризира системата за
разделно събиране на отпадъците?
Широка информационна кампания за
ползите от разделното събиране

64.0%

Популяризиране на ползите от
разделното събиране на отпадъци

51.9%

Контейнери за разделно събиране на
отпадъците, поставени на достъпни
места в жилищните райони

48.1%

Ясно обозначени места за разделно
събиране на отпадъци
Друго

38.9%

0.4%
0.0%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

Такъв тип убеждаване би могло да бъде направено посредством различни форми, които да бъдат
атрактивни за гражданите. На въпроса “по какъв начин би могла да се популяризира системата за
разделно събиране на отпадъците?”, малко повече от половината - 54% от анкетираните
отговарят, че биха желали да видят широка медийна кампания с участието на известни личности и
граждани на Бургас, която да разяснява ползите от разделното събиране. Също висок процент от
отговорите - 41% събира възможността “контейнерите за разделно събиране да бъдат поставени
на достъпни места в жилищните райони”. Другите възможности – “организиране на специални
разяснителни срещи за ползите от разделното събиране” – с 38% и “организиране на различни
хепънинги, концерти “ - 29% , само затвърждават мнението, че за гражданите на Бургас найефективна би била кампания, която е комбинация от всички тези възможности и използва
различен микс от комуникационни средства. Личен пример от страна на различни известни
личности, граждани на Бургас, които участват активно в подобна разяснителна кампания и самите
те разясняват какви са ползите от разделното събиране би направило разделното събиране подостъпно и би мотивирало общността в Бургас да използва по-активно вече съществуващата
система за разделно събиране.
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Каква информационна кампания за популяризиране ползите от системата
за разделно събиране на отпадъците би привлякла вниманието Ви?
Медийна кампания с участието на известни личности,
граждани на Бургас

54%

Разпространение на листовки в жилищните райони,
указващи местата за разделно събиране на отпадъци

41%

Организиране на специални разяснителни срещи за
ползите от системата за разделно събиране на
отпадъците

38%

Организиране на хепънинги, концерти и други събития

29%

Училищата

00%

Друго
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00%
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50%

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.
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60%

По какъв начин би могла да се популяризира системата за разделно
събиране на отпадъците?
Широка информационна кампания за ползите от
разделното събиране

64.0%

Популяризиране на ползите от разделното събиране
на отпадъци

51.9%

Контейнери за разделно събиране на отпадъците,
поставени на достъпни места в жилищните райони

48.1%

Ясно обозначени места за разделно събиране на
отпадъци

Друго

38.9%

0.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

5. Данъци и такси
Законът за местните данъци и такси задължава общините сами да определят местните данъци и
такси за сметосъбиране, въз основа на количеството изхвърлени отпадъци (чл.67, ал.1). В случай,
че общината “не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1, размерът на
таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от
общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната
балансова стойност или пазарната им цена.”
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70.0%

Според действащата в момента Наредба 76 на община Бургас, такса смет за жилищни и вилни
имоти на граждани се определя “пропорционално – /в промил/ върху данъчната оценка на
имота.” Вероятно това объркване дава своето отражение и върху отговорите на анкетираните.
Близо 40% от анкетираните твърдят, че размерът на такса “битови отпадъци” се определя на база
квадратурата на имота. Голям процент от анкетираните – 36% не знаят по какъв начин се
определя, 27% твърдят, че таксата се определя в зависимост от местоположението на имота –
дали е в централен или краен квартал и малко повече от една пета – 22% знаят какво е
фактическото състояние на определянето на таксата за битови отпадъци. Нещо повече, близо 70%
от интервюираните не знаят каква е сумата, която плащат годишно за такса битови отпадъци. Това
означава, че самата такса към момента не е толкова висок разход, който да затруднява жителите,
да им прави впечатление и да ги настройва негативно към местната власт.

Знаете ли по какъв начин се определя размера на такса битови
отпадъци?
Заплаща се на база квадратурата на имота

39%

Не си спомням/Не мога да отговоря точно

36%

Определя се в зависимост от местоположението
на имота (централен-краен квартал)

27%

Определя се в зависимост от данъчната оценка
на имота

22%

Определя се в зависимост от това кой е
собственик на имота – физическо лице или
фирма
Да, на база разходите за събирането,
извозването и обезвреждането на битовите
отпадъци, както и за поддържането на…
Определя се в зависимост от количеството
отпадъци, изхвърлен от един човек

19%

15%

04%
00% 05% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
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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.

На каква база според вас трябва да се определя такса битови
отпадъци? (1)
В зависимост от броя
живеещи/работещи лица
В зависимост от това, в каква част от
времето имота е обитаем

50.4%

39.1%

На база генерираното количество
отпадъци от отделните…

29.8%

На база разходите за събирането,
извозването и обезвреждането на…

26.5%

В зависимост от това кой е собственик
на имота – физическо лице или фирма

25.6%
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

На каква база според вас трябва да се определя такса битови
отпадъци? (2)
В зависимост от местоположението на
24.4%
имота (централен-краен квартал)
На база данъчната оценка на имота

14.7%

На база квадратурата на имота

13.9%

На база други показатели, като
например сметка за ток, вода и др.

8.8%

Друго

1.7%
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Запитани за техните лични предложения за това по какъв начин да се определя таксата за битови
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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. Да бъде използване данъчната оценка
като база за този тип местен данък се подкрепя от едва 15% от анкетираните, а местоположението
на имота да бъде фактор се подкрепя от 24% от анкетираните. Тези отговори дават възможност да
се мисли за допълнителни усилия в посока определянето на най-удачния вариант за таксата за
битови отпадъци, макар и да нямаме ясна консолидация на мненията. Гражданите на Бургас
заявяват желание за промяна на определянето на този данък и за тях най-справедливо би било
ако това се определя от броя на живеещите в имота. Този начин говори за това, че те възприемат
всяко едно лице като отговорно за количеството отпадъци, които се произвеждат и всяко едно
лице трябва да носи своята материална отговорност за това какъв обем отпадъци изхвърля. В тази
връзка показателен е отговорът на респондентите по отношение на това доколко заплащаната от
тях такса за битови отпадъци отговаря на качеството на почистването в общината. Повече от
половината от анкетираните – 53 % не могат да изразят ясно мнение, 28 % твърдят, че
заплащаната такса не отговаря на качеството на почистването, а 19 % са доволни от резултата по
почистването. Освен видими резултати от почистването на общината, възможен механизъм за
подобряване информираността на гражданите за резултатите от използването на средствата,
събирани от такса битови отпадъци е възможната информационна кампания или отчитане на
кмета и ръководството на общината по отношение на разходите за поддържане на чистота и
сметоизвозване. С нея могат да бъдат огласявани резултатите от дейностите на местната власт,
както и да се дава публичност на инвестициите, които общината прави, използвайки този ресурс.
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Справедлив ли е според Вас актуалния начин на определяне на
такса битови отпадъци?
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

61.0%
32.6%
6.4%
Да, напълно справедлив Би могло да се помисли
е
за по-справедливо
формиране

60%

Не мога да преценя

Смятате ли, че заплащаната от вас такса битови отпадъци отговаря
на качеството на почистването в община Бургас?
53%

50%
40%
28%

30%
20%

19%

10%
00%

Да

Не

Не мога да преценя

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.
В тази връзка, увеличаването на таксата за битови отпадъци по-скоро не се възприема от
гражданите като подходящ инструмент. 65% от респондентите по-скоро не биха или категорично
не биха плащали по-висока такса битови отпадъци, дори това да доведе до подобряване
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чистотата в общината. 9 % от анкетираните нямат против увеличение на таксата, а 29 % отговарят,
че по-скоро биха плащали по-висока такса смет. За да бъде понесено позитивно едно увеличение
на такса за битови отпадъци, местната власт трябва да положи допълнителни усилия, с които да
убеди гражданите от необходимостта от поскъпването. Не на последно място, увеличението не
трябва да е рязко, а постъпателно, за да не се усеща драстично от гражданите. Използването на
ресурса на обработените отпадъци за видими инвестиции и промяна в градската среда,
организирането на медийни кампании за разясняване ползите от разделното събиране,
подобряването на чистотата като цяло в града, биха могли да спомогнат за повишаване
удовлетвореността на гражданите от качеството на почистването и поддържането на чистотата в
града. Това би повлияло положително върху поведението на гражданите като би увеличило
чувствителността им по въпросите на опазване на чистотата и грижа за околната среда.

40%

Вие лично склонни ли сте да плащате по-висока такса битови
отпадъци, ако това ще доведе до по-добро поддържане на чистотата в
града?
36%

35%

29%

30%

29%

25%
20%
15%
10%

07%

05%
00%

Категорично да

По-скоро да

По-скоро не

Категорично не

6. Удовлетвореност от системата за сметосъбиране и извозване на отпадъците
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. Трябва да посочим, че удовлетвореността сред жителите на селата е
поляризираната – близо половината от интервюираните жители на селата са удовлетворени, но
другата половина изразяват по-скоро неудовлетвореност. Така за разлика от умерените оценки на
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жителите на града, селата са по-склонни да изразяват неудовлетвореност, което показва, по-скоро
неравномерно и нееднакво осигуряване на качеството на услугите по сметосъбиране.

До каква степен сте удовлетворени от организацията на
сметосъбирането на територията на община Бургас?
37.4%

40.0%
35.0%

34.9%

30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%

8.5%

8.9%

Изобщо не съм
удовлетворен

2,00

10.2%

5.0%
0.0%

3,00

4,00

Напълно съм
удовлетворен

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.
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Какви биха били Вашите препоръки по отношение на
организацията на сметосъбирането?
Да почистват по-добре площта около
контейнерите

58.2%

Да се използват по-безшумни камиони и
контейнери

46.8%

Да бъдат изградени специални ниши в
тротоарите за контейнери

38.8%

Да се извършва през нощта, за да не
пречи на движението

35.4%

Да бъдат въведени фиксирани часове на
сметосъбиране

34.2%
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Какви биха били Вашите препоръки по отношение на
организацията на сметосъбирането?
Да бъдат въведени фиксирани дни на
сметосъбиране в населените места с помалка гъстота на населението

22.8%

Нямам препоръки

6.8%

Ежедневно събиране на отпадъци

0.8%

Повече контейнери около хранителните
магазини

0.4%

Друго

1.3%
0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%
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7. Оценка на подземното събиране на отпадъци

Знаете ли, че в община Бургас има въведена система за
подземно събиране на отпадъците?

Да
24,5%

Не
75,5%

Изследването показва, че въведената система за подземно събиране на отпадъците не 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 по-високо 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.
Въпреки, че малка част от жителите са наясно, че в Бургас вече има въведена система за подземно
събиране на отпадъци, една голяма част от гражданите са наясно с предимствата на такава
система по принцип и идентифицират нейните ползи: по отношение на това, че достъпът до
отпадъците е невъзможен и отпадъците не могат да бъдат разхвърляни от клошари и бездомни
животни (очевидно проблеми, който тревожи голяма част от жителите на града) – 52%; според
46% от интервюираните една такава система пести място, а според 37% така се осигурява
пространство за колите и се постига по-голяма естетика (36%).
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Какви са предимствата на подземното събиране на отпадъци?
Достъпът до отпадъците е невъзможен,
което предотвратява разхвърлянето им…

52.4%
45.9%

Пести място
Осигурява по-голямо пространство за
колите и пешеходците

36.7%

По-естетично е

36.2%

Много e удобно

16.6%

Има по-голяма вместимост

16.2%
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Какви са недостатъците на подземното събиране на отпадъци?

Не мога да преценя

53.4%

Опасност от срутване при некачествено
изпълнение

28.4%

Има опасност от разнасяне на болести и
зарази

20.8%

Нередовно сметосъбиране

13.1%

Пречи на движението на автомобили

4.2%

Друго

0.8%
0.0%
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20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%
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На практика интервюираните почти не идентифицират недостатъци от тази система– много малка
част посочват рискове при срутване, ако системата не е изградена качествено (28%) и опасност от
разнасяне на болести и зарази (21%). Вторият риск, при определени условия и ако не бъдат
взимани системни мерки, съществува и при системата за извозване на отпадъците чрез подвижни
контейнери. Така или иначе тези резултати ни показват, че системата за подземно събиране на
отпадъците има висока подкрепа сред жителите на общината, макар и все още при слаба
популярност.
8. Запознатост с изискванията за събиране на специфични отпадъци
Всяко едно населено място изпитва затруднения с изискванията за събирането на специфични
отпадъци. По този начин се оказва, че големи количество от отпадъци, които не са нито
хранителни, нито хартиени, нито пластмасови се изхвърлят заедно с останалите отпадъци и това
затруднява тяхното обработване и рециклиране. В рамките на изследването са разгледани
няколко специфични групи отпадъци, които формират значителна част от отпадъците в една
община. Посредством разглеждането на практиките за тяхното изхвърляне може да бъде
обезпечено по-добре тяхното събиране в бъдеще, рециклирането и оползотворяването им (или
обезвреждането им) и промяна на навиците, които имат гражданите по отношение на тези
специфични отпадъци.
Информираността и практиките при изхвърляне на различните видове специфични отпадъци е
различна. Най-добре информирани са гражданите къде да изхвърлят изтощени или непотребни
батерии. 71% знаят какъв е редът за тяхното изхвърляне, като приблизително същия е делът на
лицата, които ги изхвърлят на регламентирани за това места. Около една трета от гражданите
обаче ги изхвърлят заедно с другите отпадъци в кофите за боклук.

Знаете ли къде да изхвърляте изхабени батерии от електрически
уреди?
80.0%
70.0%

70.6%

60.0%
50.0%
40.0%

29.4%

30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

Да

Не

Вероятно поради много по-видимите контейнери за изхабени батерии в офисите на мобилните
оператори и различните магазини за техника, близо половината от участвалите в анкетата – 47 %,
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отговарят че използват тези места за изхвърляне, други 27% посочват също специални контейнери
за батерии.

Когато ви се наложи, къде изхвърляте изхабени батерии от електрически
уреди?

Изхвърлям ги в специално определени контейнери
в магазини за техника или магазин на мобилен
оператор

47%

Изхвърлям ги с останалия отпадък

32%

специални контейнери за батерии

Друго

27%

01%

00% 05% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

В рамките на изследването проверихме какви са практиките за изхвърляне на стари дрехи, също
като един специфичен отпадък. Много голяма част от анкетираните не знаят къде да изхвърлят
стари дрехи (76%). Прави впечатление, че повече от половината от анкетираните – 55% изхвърлят
старите си дрехи в обикновените контейнери. 15% ги предават в пунктове за стари дрехи, а 6% ги
предават директно в магазин за дрехи. Едва 5 % от анкетираните използват специално поставени
контейнери за дрехи.
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Когато ви се наложи, къде изхвърляте стари дрехи?
Изхвърлям ги в обикновените
контейнери

55%

Предавам ги в пунктове за
стари дрехи

15%

Предавам ги в магазин за
дрехи

06%

Дарявам

05%

Специално поставени
контейнери

05%

Оставям ги до контейнерите

02%

Изгарям

01%

Подарявам

01%

Друго

16%
00%
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50%
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По отношение на изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци, малко повече от половина от
анкетираните жители на Бургас - 53 % не знаят къде да ги изхвърлят. Две трети от респондентите
ги оставят до контейнера, около една пета се обаждат директно на фирмата по чистота, а 10% ги
извозват извън населеното място, а 7 % ги предават в специални изградени пунктове за стари
мебели/едри отпадъци.
Сходна е картината с употребяваните апарати от мобилни телефони. Близо половината от
анкетираните споделят, че се разделят с тях в сервиз за мобилни телефони, а една четвърт ги
предават в специални пунктове за непотребни електрически уреди. Други 29% ги изхвърлят
направо в контейнера за отпадъци. Вероятно множеството медийни кампании по отношение
опазването на природата и рециклирането на батерии и употребявани мобилни апарати са
оказали своето влияние върху гражданите на Бургас, тъй като това са двата типа специфични
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отпадъци, които се оказват с най-висока информирано за начините им на изхвърляне и
рециклиране и с най-голяма част добри практики.

По какъв начин изхвърляте непотребни апарати от мобилни телефони?
Давам ги на сервиз за телефони, който да използва
здравите части

43%

Изхвърлям ги в/до контейнера за отпадъци

29%

Предавам ги в специални пунктове за непотребни
електрически уреди

Не съм изхвърлял

Събираме ги вкъщи

Друго

25%

02%

01%

05%
00% 05% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Непотребните електрически уреди масово се оставят до контейнера - 61% от анкетираните правят
това. Малко повече от една пета – 22% ги предават в специални пунктове за непотребни уреди и
сравнително близък дял от анкетираните – 17 % заявяват, че се обаждат на специализирани в
такива услуги фирма.
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По какъв начин изхвърляте непотребни електрически уреди?
Изхвърлям ги в/до контейнера за отпадъци

61%

Предавам ги в специални пунктове за непотребни
електрически уреди

22%

Обаждам се на фирма, която извозва непотребни
електрически уреди

17%

Давам ги на някого

01%

Предавам ги в пункт за метал

01%

Друго
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Що се отнася до изхвърлянето на излезли от употреба моторни превозни средства, също се вижда
значимо познание за това по какъв начин те да бъдат изхвърлени/унищожени. 51% от
анкетираните заявяват, че те се предават за скрап, 13% сигнализират в оторизиран за целта
център, а 7% знаят, че трябва да се сигнализира в общината, която да се погрижи за извозването
им. Съществува една значима група – 27% от анкетираните, които не знаят по какъв начин се
действа с излезлите от употреба МПС. В този смисъл има нужда от повече информация по
отношение на този тип отпадъци и за начините, по които гражданите могат да се освободят от тях.
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Знаете ли какъв е редът за изхвърляне/унищожаване на излезли от
употреба моторни превозни средства?
Предават се за скрап

Не знам

51%

27%

Трябва да се сигнализира в оторизиран център,
който да се погрижи за разкомплектоването им

13%

Да, трябва да се сигнализира в общината, която се
грижи за извозването им

Друго

00%

07%

02%

10%

20%

30%

40%

50%

Разясняването на реда и изискванията към изхвърляне на специфични/едрогабаритни отпадъци е
много важно, за да могат хората регламентирано да се освобождават от тях. Към момента
нерегламентираните практики се дължат до голяма степен на липсата на знание, но и на липсата
на система и възможности гражданите да изхвърлят своите специфични отпадъци на
предназначените за целта места или при спазване на нормативните изисквания. Наличието на
телефонна линия, чрез която да се предоставя информация или чрез която да се заяви транспорт и
извозване на такива отпадъци би допринесла в много голяма степен за регламентираното
изхвърляне на специфичните отпадъци.
Въвеждането на съвременни и екологични методи на рециклиране на отпадъци е немислимо без
индивидуалния принос на всеки един гражданин. Поради това използването на домашна система
за компостиране се оказва важна част от потенциално необходимите практики, които гражданите
на Бургас бих могли да използват. Желанието им за използване на подобна система обаче не е
много голямо. Близо една четвърт заявяват готовност да използват такава система, 38% се
колебаят и други 38 % отказват да използват подобна система. При това нагласите в селата далеч
не се различават и не се характеризират с по-висока готовност. Това може да се дължи на два
основни фактора – поради неразбиране ползите от използването на такава система и поради
незнание какво точно представлява тя.
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60%

50%

Бихте ли използвали домашна система за компостиране (разделно
събиране и оползотворяване на биоразградимите отпадъци)?

45%
38%

38%

Колебая се

Не

40%
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24%
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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 подобре. 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.

Какво е Вашето мнение за мобилните центрове за събиране на
Не мога да преценя
отпадъци?
Трябва да се анонсират по-добре

37%
34%

Трябва по-голяма честота и регулярност на
организирането и преместването им

15%

Удобни са, но нямам възможност да ги ползвам,
поради работния ми график

13%

Много са удобни

12%
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35%

40%
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Въпреки незнанието си за наличието на мобилни центрове за отпадъци, гражданите, участвали в
изследването изказват редица препоръки по отношение на това какви типове отпадъци да бъдат
събирани от подобни мобилни центрове. Висока подкрепа събират множество различни типове
отпадъци: непотребните електрически уреди, опасни отпадъци от типа на термометри,
непотребни луминисцентни лампи, стари лекарства, стари мебели, строителни отпадъци: всички
тези типове отпадъци, за които няма достатъчно информация по какъв начин да се обработват
след като бъдат употребени.

Какъв тип отпадъци е подходящо да се събират в мобилни центрове
за отпадъци?
Непотребни електрически уреди

50%

Други опасни отпадъци (термометри,
луминесцентни лампи)

45%

Стари лекарства

42%

Непотребни мебели

39%

Батерии

38%

Строителни отпадъци

37%

Стари дрехи

36%

Всякакъв тип хартия

26%

Не мога да преценя

21%

Друго
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9. Незаконни сметища
Често срещан проблем в българските общини е съществуването на незаконни сметища в
границите на градовете или в покрайнините на населените места. Такъв тип сметища
предизвикват недоволство у гражданите и носят множество негативи на местната администрация,
която по една или друга причина не е успяла да се справи с този проблем. В рамките на Бургас, се
оказва, че проблемът не е толкова сериозен. Едва 25% от анкетираните знаят за съществуването
на такива сметища в района, в който живеят. Останалите 75 % нямат информация за
съществуването на такива сметища. В същото време, значима част от анкетираните – 88 %
заявяват, че биха сигнализирали за съществуването на незаконно сметище около мястото, на
което живеят. Изграждането на надеждни и ефективни канали за подаване на информация би
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спомогнало в много голяма степен решаването на този проблем. Гражданите биха подавали
информация, ако имат убедеността, че местната власт ще реагира на техните сигнали и ще решава
своевременно идентифицираните проблеми.

80%

Знаете ли за съществуването на незаконни сметища около
мястото, на което живеете?
75%
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Вие лично бихте ли сигнализирали за съществуването на
незаконни сметища около мястото, на което живеете?
88%

80%
60%
40%
20%
00%

12%

Да

Не

Сред мерките, които трябва да бъдат предприети, според участвалите в анкетата доминира
предложението “да бъдат налагани глоби от страна на общината”. Това предложение е
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подкрепено от 70% от интервюираните жители на община Бургас. Регулярното почистване събира
подкрепата на 35% от жителите, а “осигуряването на повече контейнери в тези места“, както и
“организирането на информационна кампания сред населението за ползите от изхвърлянето на
отпадъци на регламентирани места” събират около 28-29 %.

Какви мерки трябва да се предприемат за съществуващите
незаконни сметища
Да бъдат налагани глоби от страна на общината

70%

Да бъдат почиствани регулярно

35%

Да бъде организирана информационна
кампания сред населението, което използва
незаконни сметища за ползите от…

29%

Да бъдат осигурени повече контейнери на
местата, където има незаконни сметища

28%

Не мога да преценя

05%

Друго

02%
00%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

10. Събиране и оползотворяване на био и хранителни отпадъци

10.1.Характеристики на изследването
Настоящото изследване е проведено сред 38 фирми на територията на община Бургас,
работещи в следните икономически сектори: хотелиерство и ресторантьорство, столове и
обществено хранене, цветарски магазини и магазини за хранителни стоки. Изследването има
за цел да установи какви са нагласите на представителите на бизнеса, опериращ на
територията на община Бургас към приоритетите в събирането и оползотворяване на
отпадъци и във връзка с изготвянето на Програма за управление на отпадъците в Община
Бургас. Поради малката генерална съвкупност, респективно малката извадка от
интервюирани фирми, това изследване очертава съществуващите тенденции и практики и
има за цел да информира бъдещи действия и мерки за оползотворяване на хранителни и био
отпадъци, но не може да бъда използвано за екстраполиране на обеми генерирани отпадъци и
планиране на бъдещите разходи за тяхното преработване.
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Интервютата са проведени чрез он-лайн въпросници, а с цел допълване и повишаване на
възвръщаемостта (response rate) част от интервютата са проведени по телефона.

10.2. Количество хранителни/био
оползотворяването им

отпадъци и практики на събирането и

Какво количество хранителните отпадъци генерирате на
СЕДМИЧНА БАЗА от вашия обект през последните
седмици?
70.0%

62.1%

60.0%
50.0%
40.0%

37.9%

30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

под 100 литра

над 100 литра

Около една трета от интервюираните организации генерират под 100 литра хранителни/био
отпадъци седмично. В тази категория обикновено попадат по-малки училищни столове,
цветарски магазини, по-малки ресторанти. Две трети от интервюираните организации генерират
над 100 литра седмично. В тази група са по-големи столове и ресторанти, хранителни магазини и
потели.
Въпреки предварителната хипотеза, че ще има сериозни сезонни колебания в количеството
генерирани отпадъци, изследването показва, че разликите не са толкова големи и по-скоро
количествата се променят според типа на бизнеса – са ученическите столове генерираните
отпадъци спадат или почти липсват през летния сезон, докато хотелите и ресторантите леко
повишават количеството генерирани отпадъци. Доколкото обаче преобладаващата част от
хотелите не са типични ваканционни хотели, а имат своята натовареност и през зимата
(конферентен туризъм, бизнес пътувания и др.), разликите при тях са сравнително малки. Почувствително се усеща увеличение в генерираните хранителни и био отпадъци при ресторантите,
които увеличават капацитета си през по-топлите месеци от годината.
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Практиката за разделяне на хранителните отпадъци от останалите отпадъци в обектите е
сравнително слабо застъпена. Под една трета от интервюираните представители на бизнеса
посочват, че разделят хранителните или био отпадъци от останалите отпадъци.

Разделяте ли хранителните отпадъци от останалите
отпадъци, които генерирате от вашият обект?
80.00%

72.70%

70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%

27.30%

20.00%
10.00%
0.00%

Да

Не

Няма някаква ясна тенденция кои бизнеси са по-склонни да разделят хранителните и био
отпадъци. Тази практика присъства в еднаква степен и при ресторантите и при ученическите
столове, но почти отсъства при цветарските магазини.
Практиката на оползотворяване на хранителните и био отпадъци е още по-малка – едва 10% от
интервюираните организации използват хранителните отпадъци – предимно за храна на животни.
В повечето случаи тези отпадъци се изземват от частни лица или малки ферми, които ги използват
за изхранване и отглеждане на животни.
Предвид ниският дял на фирмите, които оползотворяват хранителните и био отпадъци и слабата
популярност на услугите по изземване на тези отпадъци, към момента удовлетвореността както по
отношение на честотата на извозване, така и по отношение на останалите параметри на услугата
(състояние на контейнерите, реакция при извънредни повиквания и пр.), е по-скоро висока.
Макар и все още практиката по разделно събиране на хранителните и био отпадъци да е
сравнително слаба, нагласите на фирмите към евентуално въвеждане на разделно събиране на
биоразградимите отпадъци са много положителни.

10.3. Нагласи към разделно събиране на биоразградими (хранителни)
отпадъци
Над две трети от фирмите (63,7%) биха се възползвали, ако бъде въведено разделно събиране на
биоразградими (хранителни) отпадъци: 45,5% посочват „категорично да“, а 18,2% - „по-скоро да“.
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Важно е да отбележим, че сред останалите преобладават отговорите „не мога да преценя“, а не
категоричния или колеблив отказ. Едва 18% биха отказали да събират разделно биоразградимите
отпадъци.

Ако бъде въведено разделно събиране за биоразградими
(хранителни) отпадъци, ще се възползвате ли?
50.0%
45.0%

45.5%

40.0%
35.0%
30.0%
25.0%

18.2%

20.0%
15.0%
10.0%

18.2%
9.1%

9.1%

По-скоро не

Категорично не

5.0%
0.0%

Категорично да

По-скоро да

Без отговор/Не мога
да преценя

Най-важното условия за фирмите е да им бъдат осигурени всички материални условия
(контейнери, пространство, извозване по график и пр.). Заплащането влияе доста по-слабо на
бизнеса, който към момента не вижда тези отпадъци като ресурс, който би могъл да бъде
реализиран срещу заплащане.

Смятате ли, че вашите служители и колеги ще искат да
използват разделно събиране на хранителни отпадъци,
ако такова бъде въведено?
40.0%

36.4%

35.0%
30.0%
25.0%
20.0%

18.2%

18.2%

15.0%

18.2%
9.1%

10.0%
5.0%
0.0%

Категорично да

По-скоро да

По-скоро не

Категорично не

Без отговор/Не мога
да преценя

110

Малко по-голям е скептицизмът дали и до колко целият екип от служители биха използвали
разделното събиране на хранителните отпадъци. Въпреки, че мненията са по-колебливи, все пак
може да се очаква, че ако това стане политика на фирмата и са създадени благоприятни условия
(контейнери, пространство, извозване по график и пр.), всички служители биха събирали разделно
хранителните отпадъци.

10.4. Нагласи към компостиране
Нагласите към използване на метода на компостиране са разнородни. Малко под половината
интервюирани фирми са склонни да компостират биоразградимите си отпадъци. Приблизително
около една трета не са склонни, а 18% не могат да изкажат мнение. На практика този метод не е
добре познат и организациите не знаят по какъв начин биха могли да го внедрят в рамките на
своите работни процеси и пространствата, с които разполагат. По-склонни да компостират
биоразградимите отпадъци са представителите на ресторанти и столове, докато хранителните и
цветарските магазини изразяват по-големи резерви.

Бихте ли компостирали биоразградимите си отпадъци?
30.0%

27.3%

27.3%

25.0%
20.0%

18.2%

18.2%

15.0%
9.1%

10.0%
5.0%
0.0%

Категорично да

По-скоро да

По-скоро не

Категорично не

Без отговор/Не мога
да преценя

10.5. Нагласи към разделно събиране на отпадъците
Все още обезпечеността на общината с контейнери за разделно събиране на отпадъци не е
достигнала до нива, които да покриват всички територии. Две трети от населението имат в
района, в който живеят контейнери за разделно събиране на отпадъци, а при интервюираните
фирми от секторите хотелиерство и ресторантьорство, столове и обществено хранене, цветарски
магазини и магазини за хранителни стоки обхващането е малко по-високо, тъй като
преобладаващата част от обектите са локализирани в централните части на града или в широкия
център. Приблизително три четвърти от обектите са в близост до контейнери за разделно
събиране на отпадъци.
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Има ли в близост до Вашето работно място контейнери за разделно
събиране на отпадъците?
60.0%

54.5%

50.0%

40.0%

30.0%
18.2%

20.0%

9.1%

10.0%

0.0%

18.2%

Да

Да, но не са в добро
състояние

Не

Без отговор/ Не знам

Подкрепата за разделното събиране е висока и представителите на бизнеса биха използвали
системата за разделно събиране на отпадъци. За целта обаче е необходимо да се проведе
кампания и да се създадат добри организационни предпоставки за това, включително и чрез
създаване на максимално добро покритие на територията на общината с контейнери за разделно
събиране на отпадъците.
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Независимо от това дали има или не контейнери за разделно
събиране на отпадъците около Вашето работно място, доколко сте
склонни да ползвате система за разделно събиране на отпадъците
по принцип?
Напълно съм склонен

38.4%

По-скоро съм склонен

37.4%

По-скоро не съм склонен

8.1%

Без отговор/ Не мога да преценя

0.0%

16.2%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

Интервюираните представители на бизнеса осъзнават ползите от разделното събиране на
отпадъци, което влияе положително върху мотивацията. Според 90% от интервюираните това е
грижа за природата и оползотворяване на отпадъците, а според 46% така се предотвратяват
сериозни замърсявания на околната среда. Също около 46% от интервюираните виждат ползите
във възможността за рециклиране на отпадъците и превръщането им суровини.
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Какви, според Вас, са ползите от разделното събиране на отпадъци?
Това е съществена грижа за природата и
оползотворяване на отпадъците

90.9%

По този начин се предотвратява сериозно
замърсяване на околната среда

45.5%

Възможност за рециклиране на отпадъците и
превръщането им в друг материял

45.5%

Води до пестене на различни естествени суровини

27.3%

По-лесно сметосъбиране

Друго

18.2%

9.1%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%100.0%

Най-важно според представителите на бизнеса е, че разделното събиране на хранителните
отпадъци би позволило производство на електричество и топлоенергия от биогаз. Малко поназад, подкрепени от 36%-37% представителите на бизнеса посочват намаляването на
количеството битови отпадъци и възможността по този начин да се затвори цикъла чрез
изхранване на животни във ферма.

Какво ви мотивира към този тип управление на хранителните и биоотпадъци?
Производство на електричество и топлоенергия от биогаз при третиране
на хранителни отпадъци
Намаляване количеството битови отпадъци, постъпващи за депониране

Col %
54,5%
37,1%

Възможността за затваряне на цикъла чрез изхранване на животни във
ферма
Възможностите за производство на компост и употребата му в
земеделието
Намаляване на използване на изкуствени торове и пестициди заради
наличието и използването на компост

36,4%

Намаляване на парникови газове, генерирани при обезвреждането на
отпадъците
Друго

23,3%

29,2%
27,3%

20,3%
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По-слабо популярни и осъзнати са мотиви, свързани с производството на компост и употребата му
в земеделието, намаляване на изкуствените торове и пестициди чрез заместването им с компост.
Различната степен на осъзнатост и влияние на аргументите в подкрепа на разделното събиране
показва, че е необходимо да се проведе разяснителна кампания сред бизнеса и да бъдат
популяризирани не само ползите от разделното събиране на хранителни и био-отпадъци, но и
възможностите и техническите условия за разделянето и оползотворяването им. Можем да
кажем, че към момента бизнесът на територията на община Бургас
има екологично
самосъзнание, но не е наясно по какъв начин би могъл да бъде по-ефективен в
оползотворяването на отпадъците и как да съобрази своето поведение със съвременните
тенденции в преработване и използване на хранителни и биоразградими отпадъци.

Какво би Ви мотивирало към разделно събиране на отпадъците по
принцип?
Грижа за опазване на околната среда

46.4%

Достатъчно добра ефективност на разделното
събиране на отпадъци

39.4%

Някакъв тип поощряване от страна на
общинската управа

36.1%

Факта, че разпадането на различните типове
отпадъци на сметище отнема няколко века

34.4%

Възможността за разделяне и оползотворяване
на отпадъците

29.5%

Употреба на отпадъците за различни социални
каузи

27.3%

Достъпност на контейнерите за разделно
събиране на отпадъци
Избягването на глоби при неспазване/смесване
на отпадъците
Друго

18.2%

9.1%

27.3%
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%
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Към момента преобладаващата част от ползите от разделното събиране на отпадъци са осъзнати –
грижа за опазване на околната среда, ресурсна ефективност, употреба в земеделието и др. В този
смисъл са налице онези вътрешни мотиватори, които биха накарали бизнеса да има по-щадящо
околната среда поведение. Едновременно с това е необходимо да има по-систематична дискусия
по тези теми и да бъдат представяни успешни практики на оползотворяване на отпадъците. Ако
представителите на бизнеса осъзнаят, че тази система е ефективна и работи добре, те биха се
включили по-активно и систематично.
Сред преките мотиватори, които представителите на бизнеса посочват са по-ниски такси битови
отпадъци в момента или намаляване на таксата в бъдеще след постигане на резултати и добра
ефективност на разделното събиране. Еднократна материална помощ или санкции при
неспазване на правилата на разделното събиране на отпадъци подкрепят под 20% от
интервюираните.

Какъв тип мерки според Вас биха моли да мотивират
различните фирми към разделно събиране на отпадъците?
По-ниска цена на такса битови отпадъци в момента

47.5%

Намаляваща такса битови отпадъци в зависимост от
разделното събиране

45.5%

Еднократна материална помощ

18.2%

Налагането на глоби при неспазване/смесване на
отпадъците

18.2%

Информация за ефектите от рециклирането върху
природата

9.1%

Друго

27.3%
0.0%

5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

10.6. Практики на разделно събиране на отпадъците
Все още практиките на разделно събиране на отпадъците са слаби – малко под една трета от
фирмите събират разделно отпадъците в рамките на организацията. Близо половината от
интервюираните фирми категорично посочват, че не събират отпадъците си разделно. Има и една
малка група организации, които не могат да определят, тъй като в организацията няма ясня
политика или процесът не е напълно проследим между отделните нита и служители. По този
показател резултатите на фирмите се доближават до практиките и поведението на останалите
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граждани, където делът на разделно събиращите е под 23%, а други 22% разделят единствено
хранителните от останалите отпадъци.

Във вашата фирма/обект има ли организирано разделно
събиране на отпадъците?
50.0%

45.5%

45.0%
40.0%
35.0%
30.0%

27.3%

25.0%
18.2%

20.0%
15.0%
9.1%

10.0%
5.0%
0.0%

Да, събираме отпадъците
си в офиса/обекта
разделно

Не, в офиса/обекта не
събираме отпадъците
разделно

Не мога да преценя

Без отговор

10.7. Мерки за информация и комуникация
Основните механизми за комуникация по темите на разделното събиране на отпадъци трябва
според бизнеса да бъдат обвързани с ползите от разделното събиране и с неговите положителни
ефекти върху природата. Малко по-назад остават техническите аспекти като обозначаване на
местата за разделно събиране на отпадъци, поставяне на контейнери и др.
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По какъв начин би могла да се популяризира системата за
разделно събиране на отпадъците?
Популяризиране на ползите от разделното събиране
на отпадъци

72.7%

Ясно обозначени места за разделно събиране на
отпадъци

36.4%

Контейнери за разделно събиране на отпадъците,
поставени на достъпни места в жилищните райони

36.4%

Широка информационна кампания за ползите от
разделното събиране

36.4%

Друго

18.2%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

Според представителите на бизнеса подходящо би било да се реализира широка медийна
кампания с участие на известни личности в община Бургас, разяснителни срещи и събития на
които да се представят ползите от системата за разделно събиране на отпадъците, представяне на
добри практики, организиране хепънинги, концерти и събития. Доста по-слаба подкрепа срещат
листовките, които указват местата за разделно събиране на отпадъците.
Каква информационна кампания за популяризиране ползите от системата за
разделно събиране на отпадъците би привлякла вниманието Ви?
Медийна кампания с участието на известни личности, граждани на Бургас

54,5%

Организиране на специални разяснителни срещи за ползите от системата за

45,5%

разделно събиране на отпадъците
Представяне на добри практики отстрана на бизнеса

45,5%

Организиране на хепънинги, концерти и други събития

27,3%

Разпространение на листовки в жилищните райони, указващи местата за

18,2%

разделно събиране на отпадъци
Друго

9,1%
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10.8. Информираност за данъци и такси
Знаете ли по какъв начин се определя размерът на такса смет за
фирми?
60.0%

55.4%

50.0%
40.0%

36.4%

30.0%
20.0%
9.1%

10.0%
0.0%

Не си спомням/Не мога да
отговоря точно

Заплаща се на база квадратурата
на офиса/обекта

Определя се в зависимост от
местоположението на
офиса/обекта

Подобно на широката общественост, представителите на бизнеса не са информирани как се
определя размера на такса смет за юридически лица. В същото време, почти половината от
интервюираните представители на бизнеса смятат, че би могло да се помисли за по-справедлив
начин за определяне на такса смет за фирми. До голяма степен липсата на запознатост произтича
и от факта, че теренната работа на изследването приключи преди общественото обсъждане на
Закона за местни данъци и такси, а преди това темата не е дискутирана активно в публичното
пространство.
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10.9. Нагласи към такса смет за фирми
Справедлив ли е според Вас актуалният начин на определяне на
такса смет за фирми?
56.0%

54.5%

54.0%
52.0%
50.0%
48.0%
46.0%

45.5%

44.0%
42.0%
40.0%

Би могло да се помисли за по-справедливо
формиране

Не мога да преценя

Според 45% от фирмите би могло да се потърси по-добър вариант за определяне на такса смет за
фирми. Интервюираните представители на бизнеса предлагат такса смет да бъде обвързана с
количеството отпадъци или в зависимост от типа бизнес и типа генерирани отпадъци. Почти
никаква подкрепа не получават останалите критерии – на база на броя работещи лица,
юридическата форма на абоната (физическо или юридическо лице), на база на това в каква част от
времето се използва обекта или във връзка с други показатели като сметки за ток, вода и др.
Интересно е да отбележим, че преобладаващата чат от интервюираните нямат мнение дали
качеството на почистването в община Бургас отговаря на заплащаната такса битови отпадъци. В
същото време обаче, бизнесът категорично не е склонен да плаща по-висока такса битови
отпадъци. На тази позиция са почти половината от интервюираните фирми.
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На каква база според вас трябва да се определя такса смет за
фирми?
На база генерираното количество отпадъци от
отделните фирми/обекти

36.4%

В зависимост от типа бизнес и генерираните от него
отпадъци

27.3%

В зависимост от това в каква част от времето имота
се използва

18.2%

В зависимост от това кой е собственик на имота физическо лице или фирма

10.4%

На база броя работещи лица

9.1%

На база други показатели, като например сметка за
ток, вода и др.

8.9%

Друго

27.3%
0.0%

5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

Смятате ли, че заплащаната от Вашата фирма такса битови отпадъци
отговаря на качеството на почистването в община Бургас?
60.0%

54.5%

50.0%

40.0%

36.4%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

9.1%

Да

Не

Не мога да преценя
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Вие и Вашата фирма склонни ли сте да плащате по-висока
такса смет, ако това ще доведе до по-добро поддържане
на чистотата в града?
30.0%

27.3%

27.3%

25.0%
20.0%

18.2%

18.2%

15.0%
10.0%

9.1%

5.0%
0.0%

Категорично да

По-скоро да

По-скоро не

Категорично не

Без отговор

10.10. Удовлетвореност от системата за сметосъбиране в община Бургас

До каква степен сте удовлетворени от организацията на
сметосъбирането на територията на община Бургас?
40.0%

36.4%

35.0%
30.0%
23.0%

25.0%
18.2%

20.0%
15.0%
10.0%

9.1%

9.1%

4.3%

5.0%
0.0%

Изобщо не съм
удовлетворен

2

3

4

5

Без отговор

Изследването сред бизнеса показва по-скоро умерена удовлетвореност от организацията на
сметосъбирането на територията на община Бургас. Преобладаващата част от интервюираните се
позиционират в средата на скалата, а разпределението на отговорите е леко изтеглено в ляво,
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където е умерената неудовлетвореност. Тези мнения показват, че по-скоро има нужда от
подобряване на системата за сметосъбиране и организацията и обезпечаването на разделното
събиране на отпадъците в община Бургас, съчетано с търсене на по-справедлив модел на
определяне на такса смет, както за гражданите, така и за бизнеса.

Каква е вашата оценка за въведената система за разделно
събиране на отпадъците в община Бургас?
40.0%

36.4%

35.0%
30.0%

24.0%

25.0%
18.2%

20.0%

18.2%

15.0%
10.0%
5.0%
0.0%

3.3%
Напълно съм
удовлетворен

По-скоро съм
удовлетворен

По-скоро не съм
удовлетворен

Изобщо не съм
удовлетворен

Без отговор/ Не
мога да преценя

Знаете ли, че в община Бургас има въведена система за
подземно събиране на отпадъците?

Да 36.4%

Не 63.6%
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Въведената система за подземно събиране на отпадъците в община Бургас е малко по-популярна
сред представителите на бизнеса, отколкото сред гражданите и широката общественост. Всеки
трети интервюиран представител на бизнеса знае за нея, но две трети не са информирани.
Изследването ясно показва, че бизнеса осъзнава предимствата на тази система и е положително
настроен. Изведените положителни страни силно доминират над негативите и страховете:
системата се мисли като по-естетична, пестяща място, ограничаваща достъпа на клошари и
респективно осигуряваща по-чисти и по-добре поддържани пространства около кофите за боклук.
Негативите и страховете са значително по-малко застъпени и се свеждат до опасности от срутване
при некачествено изпълнение и опасности от заразни болести, но тези мнения се споделят под
една трета от интервюираните.
Какви са предимствата на подземното събиране на отпадъци?

Col %

Пести място

54,5%

Достъпът до отпадъците е невъзможен, което предотвратява разхвърлянето

54,5%

им от клошари, кучета и др.
По-естетично е

45,5%

Осигурява по-голямо пространство за колите и пешеходците

36,4%

Има по-голяма вместимост

27,3%

Много e удобно

18,2%

Извозването е по-бързо в сравнение с наземното събиране на отпадъците
Друго

Какви са недостатъците на подземното събиране на отпадъци?

9,1%
18,2%

Col %

Опасност от срутване при некачествено изпълнение

36,4%

Има опасност от разнасяне на болести и зарази

27,3%

Не мога да преценя

7,2%

Нередовно сметосъбиране

9,1%

Друго

18,2%
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10.11. Препоръки на бизнеса
Основните препоръки на бизнеса са свързани с по-добро почистване на пространствата около
кофите за боклук и извозването на сметта от малките населени места. Като цяло обаче трябва да
отбележим, че интензивността, с която бизнеса посочва тези препоръки не е голяма, тъй като
базовите параметри на услугата са налице
- т.е.няма някаква силна критичност или
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.

Какви биха били Вашите препоръки по отношение на организацията на

Col %

сметосъбирането?
Да почистват по-добре площта около контейнерите

45,5%

Да бъдат въведени фиксирани дни на сметосъбиране в населените места с по-

27,3%

малка гъстота на населението
Да бъдат изградени специални ниши в тротоарите за контейнери

25,5%

Да се извършва през нощта, за да не пречи на движението

20,6%

Да се използват по-безшумни камиони и контейнери

18,2%

Да бъдат въведени фиксирани часове на сметосъбиране

9,1%

Друго

7,3%
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