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1. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО ЗА ВИДА, КОЛИЧЕСТВАТА И ИЗТОЧНИЦИТЕ НА
ОТПАДЪЦИ, ОБРАЗУВАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
Съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (последно изм. и доп. ДВ.
бр.19/2021г.), в настоящият анализ са включени следните видове отпадъци:
 Битови отпадъци;
 Строителни отпадъци;
 Производствени отпадъци;
Анализът на състоянието относно отпадъците е ключов анализ, предшестващ
разработването на общинската програма и данните от него служат като основа за
съставянето на прогнози и планиране на конкретни дейности с цел подобряване
общинската система за управление на отпадъците. Стремежът е чрез систематизирано
представяне и анализиране на наличната информация да се даде отговор на следните
въпроси:
- Какви са количества и тенденциите при образуването на различните видове
отпадъци в Община Бургас за периода 2016 – 2020 година;
- Кой са основните източници на отпадъци по видове;
- Какви количества битови отпадъци са образувани от домакинствата, с оглед
коректно определяне нормата на натрупване;
- Каква е тенденцията спрямо предходните години относно общия поток отпадъци.
- Увеличава ли се, или намалява делът на битовите отпадъци в количеството на общо
образуваните в общината отпадъци и в потока отпадъци, към които принадлежи.
Битови отпадъци
Съгласно § 1, т. 4 от Закона за управление на отпадъци (изм. - ДВ, бр. 19 от 2021 г., в сила
от 05.03.2021 г.) „Битови отпадъци“ са:
a) Смесени отпадъци или разделно събирани отпадъци от домакинства, включително
хартия и картон, стъкло, метали, пластмаса, биоотпадъци, дървесина, текстил,
опаковки, отпадъци от електрическо и електронно оборудване, отпадъци от
батерии и акумулатори, както и едрогабаритни отпадъци, включително дюшеци и
мебели;
b) Смесени отпадъци или разделно събирани отпадъци от други източници, когато
тези отпадъци са сходни по естество и състав с отпадъците от домакинства;
Битовите отпадъци не включват отпадъците от
- производството,
- селското и горското стопанство,
- рибарството,
- септичните ями и канализационната система,
- третирането на отпадъчните води, включително утайки от пречистване на
отпадъчни води,
- излезли от употреба моторни превозни средства,
- отпадъци от строителство и разрушаване.
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Във връзка с дадена в ЗУО дефиниция, настоящия анализ обхваща и проследява
тенденциите при следните потоци, формиращи общото количество битов отпадък на
територията на Община Бургас:
Смесени битови отпадъци
 от общинската система за организирано сметосъбиране;
 от предприятия и търговските обекти, функциониращи на територията на Община
Бургас и приети на вход сепарираща инсталация на РСУО;
 от почистване на нерегламентирани замърсявания.
Разделно събрани битови отпадъци:
 от общински системи за разделно събиране на отпадъци в т.ч.
 отпадъци от опаковки чрез трицветни контейнери;
 от мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, с
електронно отчитане;
 от подземни контейнери;
 от система за разделно събиране на облекла и текстилни материали;
 от система за разделно събиране на дървесни отпадъци;
 от система за разделено събиране на НУБА;
 от система за разделено събиране на ИУЕЕО;
 от система за разделено събиране на ИУГ;
 зелени отпадъци от поддържане на обществени площи, паркове и градини;
 домашно компостиране.
 чрез общинска система от мобилни екипи за събиране на отпадъци от опаковки от
търговска дейност и заведения за обществено хранене;
 от хотели, ресторанти и заведения (ХОРЕКА) – разделно събиране на опаковки;
 от пазари, тържища и големи вериги магазини;
 от предприятия и търговските обекти, доставени на вход РПУО-Бургас;
 от други площадки за третиране на отпадъци.
За целите на настоящия анализ е използвана информация от Община Бургас, РПУО –
регион Бургас, НСИ, Евростат, МОСВ, ИАОС и РИОСВ – Бургас, вкл. фирми и
организации с които общината има сключени договори, отнасящи се до събиране и
оползотворяване на отпадъци.
Обобщени данни за количеството събрани битови отпадъци от територията на Община
Бургас по потоци за периода 2016 г. - 2020 г. са посочени в следващата таблицата.
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Таблица 1-01. Количество събрани битови отпадъци от територията на Община Бургас по потоци за периода 2016 г. - 2020 г.
№

Събрани битови отпадъци по потоци

1.

Смесени битови отпадъци от с-ма за организирано сметосъбиране

2.

Смесени битови отпадъци от предприятия и търговските обекти

3.

Разделно събрани отпадъци от Мобилни центрове

4.

Контейнери за разделно събиране на опаковки (Екопак Б-я)

5.

От търговски обекти, разделно събиране (Екопак Б-я)

6.

От хотели и ресторанти (ХОРЕКА), разделно събиране (Екопак Б-я)

7.

Растителни отпадъци от почистване на обществени места, паркове и градини

8.

Биоразградими отпадъци от пазари и тържища

9.

Дървесни отпадъци, разделно събиране

10. НУБА, разделно събиране
11. ИУЕЕО, разделно събиране
12. Облекла и текстилни материали, разделно събиране (Евротекс)
13. Други разделно събрани - площадки, екопарк и др.
Общо събрани битови отпадъци

2016 г.
тон

2017 г.
тон

2018 г.
тон

2019 г.
тон

2020 г.
тон

61 472.82 58 951.18 57 607.20 56 545.33 57 794.00
988.76

843.03

962.96

896.48

974.5

32.06

67.2

111.54

116.75

118.69

904.14

887.2

1 017.10

1 106.28

1 153.28

280.4

866.96

1 061.40

1 005.52

922.6

0

0

0

412.5

530.52

832.84

926.28

1 603.64

1 706.28

4 775.86

167.9

406.36

799.38

952.86

865.02

0

0

0

15.1

58.98

9.9

9.42

21.16

23.86

11.18

171.57

297.73

558.02

1 074.97

937

0

0

40.54

180.36

193.01

9 328.60 10 723.45 8 762.59 8 385.36
2395.01
74 188.99 73 978.81 71 484.13 71 416.13 70 729.65

*Количеството на битовите отпадъци от други площадки е получено като разлика между общото количество приети отпадъците с код
от група 20 за предварително третиране, съгласно постъпили в ИАОС, годишни отчети от всички инсталации на територията на
общината и количеството на битовите отпадъци, постъпилите на вход сепарация от организирано сметосъбиране и разделно събрани в
Община Бургас.
ИАОС, http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste
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 Състояние и тенденции относно битовите отпадъци
Количествата генерирани битови отпадъци в Община Бургас, по източници през
разглеждания период от 2016 г. до 2020 г. са представени на Фиг. 1-01. Основните
източници на битови отпадъци са домакинствата, следвани от предприятията, търговските
и административни обекти, разположени на територията на общината. Наблюдава се
увеличаване в количеството на битовите отпадъци, събрани при почистване на
обществени места, паркове и градини с дял от 6.4% през 2020 г. и 2.4% през 2019г. За
сравнение през 2016 г. и 2017 г., събраното количество отпадъци от обществените места е
1 % от общия битов отпадък.
Фиг. 1-01. Битови отпадъци в Община Бургас, по източници (2016-2020)
2016 г.

67 256.0

2017 г.

65 569.3

2018 г.

6 704.8

62 746.6

2020 г.

58 000

домакинства

60 000

3 935.8
62 000

64 000

предприятия и търговски обекти

930.9

1 611.5

6 960.0

62 236.6

832.8

7 478.6

63 167.8

2019 г.

56 000

6 100.2

1 709.5

4 557.2
66 000

68 000

70 000

72 000

74 000

76 000

от почистване на обществени места, паркове и градини

В периода 2016 – 2020 г. количествата битови отпадъци, събрани от територията на
Община Бургас, следват тенденция на намаление, която е по-ясно изразена при основния
източник, домакинствата. До 2018 г., образуваните от домакинствата битови отпадъци
намаляват със средно 2000 t/y спрямо 2016 г., която тенденция е прекъсната през 2019 г.
За последните две години намалението е с около 500 t/y. Докато при производствените,
търговските и административни обекти количеството на образуваните битови отпадъци се
задържа около 6 000 t/y с изключение на 2020 г., която година се приема за нетипична
поради обявената извънредна епидемичната обстановка в страната.
При проследяване количеството на битовите отпадъци според начина им на събиране,
(Фиг. 1-02) за последните 5 години в общината се наблюдава плавно намаляне при
смесения битов отпадък и съответно увеличаване количество на разделно събраните
отпадъци. Принос за това са специализираните мобилни центрове, в които не се допуска
смесване на приетите отпадъци като и цялостното разширяване обхвата на общинската
система за разделно събиране и обхващане на нови потоци, в т.ч. текстил, стари мебели и
др. рециклируеми материали. Въпреки това, преобладаваща част (83%) от събрания битов
отпадък е смесен, а само 17% от общото количество битови отпадъци се събира разделно.
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Фиг. 1-02. Количество битови отпадъци, по начин на събиране (2016-2020)
80 000

70 000

62 462

тон/год

60 000

59 794

58 570

50 000
40 000

74 189

73 979

71 484

57 442

58 769

71 416

70 730

13 974

11 961

2019 г.

2020 г.

30 000
20 000

10 000

11 727

14 185

12 914

2017 г.

2018 г.

0
2016 г.
Общо битови отпадъци

Смесени битови отпадъци

Разделно събрани битови отпадъци

Норма на натрупване на отпадъците
Важен показател за управление на битовите отпадъци е нормата на натрупване,
представена като количеството на образуваните битови отпадъци за година на човек от
населението. През петгодишния период 2016-2020 г., образуваните битови отпадъци на
човек от населението в Община Бургас намаляват от 354 до 344 кг/жител/година. За
сравнение през 2018 г. в страната образуваното количество битов отпадък на 1 жител е
407 кг. Това показва, че за целия разглеждан период 2016 - 2020 г. образуваното
количество битов отпадък на 1 жител в Община Бургас е под средното за страната. За
общини с населени над 150 хил. жители нормата на натрупване достига 467 кг/ж/г, което
отново показва, че по този показател Община Бургас е със значително по-ниски стойности
спрямо общини сходни по големина и със сродна структура населени места.1

356
354
352
350
348
346
344
342
340
338
336

209 331

210 000

209 202
208 235

208 000
207 000

354

205 329 206 000

354

344
342

343

205 000
204 000
203 000

2016 г.

2017 г.

2018 г.

норма на натрупване - кг/жител/год

1

209 000

208 915

брой жители годишно

кг/жител/год

Фиг. 1-03. Образувани битови отпадъци спрямо населението на Община
Бургас за периода 2016-2020 г.

2019 г.

2020 г.

Население Община Бургас

Национален план за управление на отпадъците, 2020 – 2028 г. (НПУО)
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От представената на Фиг. 1-03 графика е видно, че през 2018, 2019 и 2020 г. количеството
образуван битов отпадък на 1 жител в Община Бургас се покачва с 1 kg/y, въпреки
отчетения спад при населението, който за 2020 г. е 2 906 души. Използвайки данните, за
общото количество на образуваните отпадъци в Община Бургас и данните от НСИ за
населението в общината към 31.12.2020 г. – 205 329 жители, е определена норма на
натрупване на отпадъците – 344 кг/ж/г. Тази стойност е взета за базова при определяне на
прогнозите за количествата образувани битови отпадъци до 2028 г.
Повторно използване, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на битовите
отпадъци
В таблица № 1-02 са представени обобщени данни за количествата разделно събрани и
отделени рециклируеми материали от общия поток битови отпадъци в Община Бургас,
съпоставени с количеството битови отпадъци, негодно за оползотворяване или повторна
употреба и предадено за обезвреждане чрез депониране на регионално депо.
Таблица № 1-02. Количества битови отпадъци в t/y, образувани от домакинствата и др.
обекти на територията на Община Бургас, според начина им на третиране.
Битови отпадъци

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Депонирани битови отпадъци

61 856

59 036

58 110

55 138

46 772

Отделени за оползотворяване, рециклиране
и повторна употреба

12 333

14 943

13 374

16 278

23 958

От обобщените, в горната таблица, данни се вижда, че за периода 2016 - 2020 г.
количеството на депонираните битови отпадъци намалява, като тенденцията е трайна и
характерна за целия период. В края на 2020 г. са депонирани 66% от общия поток битови
отпадъци, като през 2016 г. техният дял е достигал 83%. Следва да се отбележи, че през
2020 г. са депонирани 15 084 t по-малко отпадъци спрямо 2016 г. Въпреки това,
количеството на депонираните битови отпадъци в Община Бургас все още е с много
високи нива 66%, което е над половината от общо образуваните битови отпадъци.
Следва да се има предвид, че съгласно чл. 31, ал. 1 т. 6 от ЗУО (в сила от 05.03.2021 г.)
следва количеството на депонираните битови отпадъци да е намалено до 10% или помалко от общото количество образувани битови отпадъци (по тегло). Определения срок за
постигане на тази цел е най-късно до 31 декември 2035 г.
Към 2020 г. количеството на разделно събраните и отделени за оползотворяване и
повторна употреба битови отпадъци достига 34% от общия поток битов отпадък. Средно
за периода 2016-2020 г. са рециклирани около 22% от битовите отпадъци. Положителна е
тенденцията обаче, че количеството на годните за рециклиране и повторно използване
материали от битовия отпадък се увеличава близо два пъти. През 2020 г. в резултат от
общинските системи за разделното събиране на битови отпадъци и от процеса на
сепарация на смесения поток битов отпадък са отделени общо 23 958 t рециклируеми
материали. За сравнение през 2016 г. количеството им е едва 12 333 t. Наблюдава се
плавно и постепенно нарастване на количеството битови отпадъци, обхванати от
общинските системи за разделно събиране.
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Фиг. 1-04. Количество отделени рециклируеми материали от общия поток битов отпадък в
Община Бургас, по години 2016-2020 г.
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Основни изводи относно битови отпадъци:

 За периода 2016 – 2020 г. в Община Бургас е налице трайна тенденция към
намаляване на количеството на битови отпадъци, които са функция както на
производството, така и на потреблението.;
 Преобладаваща част (83%) от събрания битов отпадък е смесен, а само 17% от
общото количество битови отпадъци се събират разделно;
 За разглеждания пет годишен период, количеството на отделените рециклируеми
материали от общия поток битов отпадък, които са годни за оползотворяване се
увеличава близо два пъти. Въпреки това достигнатия процент на рециклиране на
битовите отпадъци в общината остава нисък ~34%.
 Отчита се трайна тенденция към намаление на депонираните битови отпадъци, като
за периода 2016-2020 г. намалението е с 24%. Все още преобладаваща част 66% от
общия поток битов отпадък се предава за депониране.
 Община Бургас е под средното ниво на образуване на битови отпадъци на жител на

година. През последните три години нормата на натрупване в общината се
покачване с 1 kg/y.
Строителни отпадъци
Основни източници на строителни отпадъци са физически и юридически (както и самата
община) лица, извършващи дейности по строителство и разрушаване. По отношение на
генерираните строителни отпадъци общините имат пряк ангажимент към строителните
отпадъци, образувани от ремонтните дейности на домакинствата, регламентирано в чл. 19,
ал. 3, т. 5 от ЗУО.
„Кметът на общината отговаря за организирането на събирането, оползотворяването
и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от
домакинствата на територията на съответната община.“
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Организацията на дейностите по събиране, транспортиране и оползотворяване на
строителни отпадъци и излишни земни маси, на територията на Община Бургас, както и
отговорните за това лица са ясно регламентирани в раздел V от общинската наредба за
управление на отпадъците. Съгласно чл. 19 и чл. 20 от наредбата, извършването на
дейностите по събиране, транспортиране и/или третиране на земни маси и строителни
отпадъци (вкл. строителните отпадъци от вътрешни преустройства и текущи ремонти на
сгради и съоръжения), е задължение на собственика, инвеститора, възложителя или
изпълнителя на дейността, от която са формирани, с изключение на случаите, когато
строителните отпадъци са образувани от домакинствата на територията на общината.
Разходите по транспортиране и третиране на строителни отпадъци и едрогабаритни
отпадъци (ЕГО), също са за сметка на възложителя на строителни и монтажни работи, с
изключение на случаите, когато строителните отпадъци са образувани от домакинствата.
Ред за събиране и третиране на строителни отпадъци образувани от домакинствата
Събирането и транспортирането на строителни отпадъци образувани при извършване на
ремонтни дейности от домакинствата в Община Бургас се извършват от външна фирма,
съгласно сключен договор по реда на ЗОП. Тя осигурява и необходимата специализирана
техника, транспортни средства и контейнери. Дейностите се извършват по утвърден
график и по предварителна заявка на граждани. От 2014 г. Община Бургас предоставя
безплатна услуга за извозване на строителни и едрогабаритни отпадъци след извършени
ремонтни дейности в домовете. Услугата се предоставя за град Бургас и неговите
квартали. Гражданите подават заявка на телефон на обслужващата фирма и в рамките на
72 часа отпадъците се извозват. Изискването е строителните отпадъци да бъдат поставени
в чували, като количеството на отпадъка не трябва да надвишава 3 куб. м. и да се изнасят
на място с осигурен достъп за специализирания автомобил не по-рано от деня за
извозване.
Към 2020 г. строителните отпадъци, събрани от домакинствата в Община Бургас се
извозват до общински терен в гр. Бургас в близост до ул. „Комлушка низина“, където се
използват за техническа рекултивация на нарушен терен. Дейността е в изпълнение на
инвестиционно предложение на общината за „Възстановяване на нарушени терени –
запълване на нарушени терени със земни маси и строителни отпадъци с цел последваща
складова и търговска дейност“. Дейностите по възстановяването на терена са възложени
на „Чистота“ ЕООД. Има поставен кантар за претегляне на количеството отпадък, води се
отчетност и контрол от страна на оператора.
Изисквания към лицата образуващи строителните отпадъци
Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци и ЕГО в резултат от
строително-ремонти дейности в жилища, офиси, търговски обекти, административни
сгради и други, са длъжни да ги събират и сортират по видове на територията на имота до
последващото им предаването за оползотворяване или обезвреждане. Те носят
отговорност генерираните от ремонтните дейности строителни отпадъци и ЕГО да не
бъдат разпилявани и да бъдат изхвърляни в осигурените за целта специализирани
контейнери.
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Забранено е нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на
нерегламентирано третиране на строителни отпадъци, включително изхвърлянето им в
контейнерите за събиране на битови отпадъци или отпадъци от опаковки.
Транспортирането на строителни отпадъци и земни маси до депото и/или съоръжението за
третирането им, се извършва по определен от Община Бургас маршрут. Към момента
възможностите за оползотворяване и/или обезвреждане на строителните отпадъци,
предоставяни от общината са:
- Инсталация за раздробяване на строителни отпадъци с капацитет 60 000 t/y,
разположена на територията на регионално депо „Братово Запад“.
- Инсталация за раздробяване на едрогабаритни отпадъци с капацитет 20 000 t/y,
разположена на територията на регионално депо „Братово Запад“.
- Общински терени, за които се изпълняват проекти за рекултивация.
Количества строителни отпадъци, събрани и извозени до съоръжения за третиране,
разположени на територията на Община Бургас в периода 2016-2020 г. са представени в
следващата таблица:
Таблица № 1-03. Събрани и предадени за третиране количества строителни отпадъци в
Община Бургас, t/y
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Приети за рекултивация на общински
н.д.
н.д.
25 000
23 840
21 119
терен
Приети на РПУО Бургас
От юридически
„Строителство“

лица

в

сектор

113.14

34.80

0.0

7.26

2 499

4 345

2 782

2 052

995

19 361

Основни изводи относно строителни отпадъци
 Община Бургас изпълнява задълженията си, произтичащи от разпоредбите на ЗУО
за организиране на дейностите по събиране, оползотворяване и обезвреждане на
строителните отпадъци, образувани на нейна територия.
 Прилага се установен ред, при извършване на дейностите по събиране,
транспортиране и третиране на строителните отпадъци, образувани от физически и
юридически лица на територията на общината.
 Спазват се нормативните изисквания по отношение на строителните отпадъци и в
случаите, когато общината е Възложител на строителни дейности или на дейности
по разрушаване на сгради, включително принудително премахване на строежи.
 Въпреки предприетите действия в периода 2016 - 2020 г. все още се регистрират
случаи на нерегламентираното изхвърлянето на строителни отпадъци в т.ч. и
изхвърлянето на строителни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци.
 Друг проблем, свързани със строителните отпадъци е неконтролираното им
изхвърляне от гражданите и фирмите, което води до формирането на
нерегламентирани сметища. Често населението неконтролирано изхвърля
строителни отпадъци на незаконни сметища, както и замърсява зелените площи в
самите населени места.
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Производствени отпадъци
В настоящия анализ е представена обобщена информация, съгласно наличните данни
относно количествата на образуваните производствени отпадъци на територията на
Община Бургас, както и предпочитаните методи за тяхното третиране. Тук се разглеждат
и отпадъците от канализационни системи и от третирането на отпадъчни води,
включително утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места, съгласно § 1, т.
4 от ЗУО.
За целите на настоящия анализ е използвана наличната информация съгласно:
 Публичен регистър по чл. 129, ал. 4 от ЗООС;
 Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ;
 Доклади от комплексни проверки на производствени обекти, подлежащи на
контрол от РИОСВ Бургас;
 Данни на НСИ за образувани отпадъци от икономическа дейност по вид.
Дефиниция и отговорности относно производствени отпадъци, регламентирани в ЗУО
Съгласно § 1, т. 32 от Закона за управление на отпадъци (изм. ДВ, бр. 19 от 2021 г.)
„Производствени отпадъци“ са отпадъците, образувани в резултат на производствената
дейност на физическите и юридическите лица.
Към „производствените отпадъци“ не се отнасят отпадъци извън приложното поле на
ЗУО, а именно (чл. 2, ал.2):
 радиоактивни отпадъци; отпадъчни газове, изпускани в атмосферния въздух;
излезли от употреба експлозиви; отпадъчни води; отпадъци, получени от
проучването, добива, обработката и съхранението на минерални суровини и при
експлоатацията на кариери, попадащи в обхвата на Закона за подземните богатства;
незамърсена почва и други материали в естествено състояние, изкопани по време
на строителни дейности, които се ползват отново в строителството, както и
отпадъци, когато попадат в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1069/2009.
Управлението на производствените отпадъци е задължение на всяко физическо или
юридическо лице, при чиято дейност се образува отпадъка („причинител на отпадъци“).
Градските пречиствателни станции на територията на Община Бургас се експлоатиран от
ВиК ЕАД Бургас. Дейностите по съхраняване, транспортиране и оползотворяване на
образуваните от ПСОВ технологични отпадъци, в т.ч. утайки, са ангажимент на оператора
на съоръжението. В периода 2016 - 2020 г. образуваните утайки от градските ПСОВ се
оползотворяват, чрез използването им за рекултивация на нарушени терени в находище
„Дебелт“.
Съгласно чл. 19 от ЗУО, органите на местното самоуправление и местната администрация
имат задължение към управлението на битовите и строителните отпадъци, образувани на
нейна територия. Освен това кметът на общината контролира дейностите по депониране
на производствени и опасни отпадъци на общински и/или регионални депа (чл. 112, ал. 1
т. 2 от ЗУО).
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Образувани производствени отпадъци
На база наличната информация, за периода 2016 – 2020 г. в резултат от икономическата
дейност на територията на общината се генерират между 94 и 61 хил. тон/год.
производствени отпадъци, Фиг. 1-05. Тенденцията е за намаляване на количеството
образувани производствени отпадъци, като намалението към 2020 г. спрямо 2016 г. е 35%.
Годишното количество на опасните производствени отпадъци е между 20-36%, като най –
голямо количество са образувани през 2017 г. – 24 120 t/y. През последните 5 години,
количеството на опасните отпадъци се задържа сравнително постоянно около 20 000 t/y,
докато количеството на производствените отпадъци с неопасен характер намалява с общо
33469 тона от 74 815 t/y през 2016 г. до 41346 t/y през 2020 г. Най-малко (34 985 t/y)
производствени неопасни отпадъци са образувани през 2019 г.
Фиг.1-05. Количества образувани производствени отпадъци в Община Бургас
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В таблица № 1-04 е представено количеството образувани през периода 2016 – 2020 г.
производствени отпадъци по вид, съгласно списъка на отпадъците по Приложение № 1 от
Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците.
Таблица № 1-04. Производствени отпадъци в Община Бургас по групи, съгласно списъка на
отпадъците по Приложение № 1 от Наредба № 2/2014 г., (t/y).
Производствени отпадъци по групи
(02) Отпадъци от производство и преработване на
хранителни продукти
(03) Отпадъци от дървообработване и производство
на дървесни плоскости и мебели
(04) Отпадъци от кожарска, кожухарска и текстилна
промишленост
(05) Отпадъци от рафиниране на нефт
(07) Отпадъци от органични химични процеси
(08) Отпадъци от производство и употреба на
покрития (бои, лакове, лепила, печатарски мастила)
(10) Отпадъци от топлинни процеси

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

4

4

4

4

4

41 487

40 313

38 481

28 397

16 037

2

2

2

4

5

2 045
399

699
304

560
342

560
53

467
344

13

13

192

24

17

720

673

923

836

780
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Таблица № 1-04. Производствени отпадъци в Община Бургас по групи, съгласно списъка на
отпадъците по Приложение № 1 от Наредба № 2/2014 г., (t/y).
Производствени отпадъци по групи
(12) Отпадъци от формоване, физична и механична
повърхностна обработка на метали и пластмаси
(13) Отпадъци от масла и течни горива
(14) Отпадъци от органични разтворители, хладилни
агенти и изтласкващи газове
(15_01) Отпадъци от опаковки
(15_02) Абсорбенти, филтърни материали, предпазни
облекла и др.
(16_02) Отпадъци от електрическо и електронно
оборудване.
(16_03) Бракувани партиди и неизползвани
материали
(16_06) Батерии и акумулатори
(16_08) Отработени катализатори
(17) Отпадъци от строителство
(18) Медицински и биологични отпадъци
(19_01) Отпадъци от изгаряне или пиролиза на
отпадъци
(19_08) Отпадъци от индустриални ПСОВ
(19_08) Утайки от градски ПСОВ
(19_10) Отпадъци от раздробяване/смилане на
отпадъци, съдържащи метали
(19_12) Отпадъци от механично третиране на
отпадъци
(_99) Други отпадъци

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

493

468

225

407

460

21

100

314

28

24

1

7

1

1

1

734

412

269

256

246

34

11

43

6

16

1

87

8

93

64

9

3

10

14

25

1
4 624
4 345
173

1
4 611
2 782
165

13
3 413
2 052
193

1
3 411
995
253

4
3 354
19 361
264

299

545

373

1 038

1 218

29 239

28 793

17 436

14 756

14 250

1 409

1 375

1 527

1 287

1 382

7 433

3 171

1 549

2 242

2 259

248

164

220

243

514

17

56

4 615

120

72

93 751

84 759

72 765

55 029

61 168

Данните от таблица № 1-04 показват, че за територията на Община Бургас най-голямо е
количеството отпадъци (средно 33 000 t/y) образувани от дървообработване и
производство на дървесни плоскости и мебели. При третирането на отпадъчните води от
индустриалните процеси, включително утайки се образуват средно 21 000 t/y отпадъци. За
сравнение от ПСОВ на населените места се образуват около 1300 t/y отпадъци в т.ч.
утайки.
Между 3 000 и 5 000 t/y достига количеството на отработените катализатори и отпадъци
от раздробяване или смилане на метали.
До 2019г., производствените обекти в общината са регистрирали средно 2500 t/y
строителни отпадъци. През 2020 г се наблюдава значително увеличаване количеството на
строителните отпадъци, което достига до 19 361 t/y.
Отпадъците от автоклавни инсталации за третиране на болнични отпадъци е средно
210 t/y, като при тях се наблюдава увеличаване на количествата с 34% през 2019 и 2020 г.
спрямо 2016 г. Увеличаване се наблюдава също при отпадъци, образувани от механично
третиране на отпадъци (група 19_12) и от изгаряне или пиролиза на отпадъци
(група 19_01).
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През разглеждания период относително еднакво, без значителни колебания в количествата
са генерираните отпадъци от топлинни процеси (средно 780 t/y), отпадъци от формоване,
физична и механична повърхностна обработка на метали и пластмаси (средно 411 t/y),
отпадъци от опаковки (380 t/y) и отпадъци от органични химични процеси (280 t/y).
Дейностите по безопасно съхраняване, транспортиране, оползотворяване, рециклиране и
обезвреждане на производствени отпадъци се управляват от лицата, при чиято дейност се
образува отпадъка. Контролът по управление на производствените отпадъци се
осъществява от РИОСВ – Бургас и ИАОС – София за инсталациите, извършващи дейност
по Приложение № 4 към ЗООС.
Оползотворяване и обезвреждане на производствени отпадъци
Основната част от образуваните в Община Бургас производствени отпадъци (79%) се
предават за оползотворяване в т.ч. рециклиране. За обезвреждане чрез депониране на
специално изградени депа за индустриални отпадъци, се предават 20%, а едва 1% от
образуваните от промишлената дейност в Бургас отпадъци се извозват до регионално депо
„Братово – запад“.
Фиг. 1-06. Начин на третиране на производствените отпадъци в
Община Бургас - средно за периода 2016 -2020
1%
Обезвреждане чрез депониране
на регионално депо

20%

Обезвреждане чрез депониране
на специално изградени депа
Оползотворени и рециклирани

79%

Таблица 1-05. Неопасни производствени отпадъци, приети за обезвреждане на
Регионално депо - Бургас
Производствени отпадъци – t/y

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1147.49

418.37

471.29

748.21

998.73

Основни изводи относно производствените отпадъци
 В резултат от производствената дейност на територията на Община Бургас се
генерират между 94 и 61 хил. тон/год. производствени отпадъци;
 Основната част (79%) от производствените отпадъци са неопасни, с възможност за
оползотворяване и рециклиране, от които 25% се оползотворяват като изходна
суровина в други сектори.
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Около 21% от производствените отпадъци не могат да бъдат оползотворени и се
обезвреждат, като основния начин е чрез депониране в специално изградени депа
на промишлени предприятия.
В резултат от производствената дейност годишното се генерират около 20 000 t
отпадъци, с опасен характер.

Обобщено представяне на резултатите относно вида, количествата и източниците на
отпадъци, образувани в Община Бургас
Таблица № 1-06. Количества образувани отпадъци в Община Бургас по вид и източници
за средно за периода 20216-2020 г., (t/y)
Производствени и
Вид/Източник
Домакинства
Общо
търговски обекти
Битови отпадъци
66 124*
6 236
72 360
Строителни отпадъци
Производствени отпадъци
Общо

531

13 992

14 523

-

73 494

73 494

66 655

93 722

160 377

*включени са количествата от паркове и градини

Таблица № 1-07. Образувани количества отпадъци, според опасните им свойства, средно
за периода 2016 - 2020 г., t/y
Вид
Битови отпадъци, и др.
отпадъци с характер на битови

Неопасни отпадъци

Опасни отпадъци

Общо

71 004

1 356

72 360

Строителни отпадъци

14 157

366

14 523

Производствени отпадъци

52 470

21 024

73 494

Общо

137 631

22 746

160 377

Основни изводи за състоянието на отпадъците по вид и източници
 В Община Бургас средногодишно се генерират 72 360 t битови отпадъци, от тях
66 124 t/y се образуват от домакинствата.
 Производствените, търговските и
административни обекти
образуват
средногодишно 6 236 t отпадъци, с характер на битови.
 Производството и преработващата промишленост на територията на общината
генерира средногодишно 73 494 t отпадъци, което е 48% от всички отпадъци и се
доближава до количеството образувани битови отпадъци.
 При производствените отпадъци 79% от количеството им се оползотворява и
рециклира, докато при битовите отпадъци преобладаващата част (63%) от тях
подлежат на обезвреждане чрез депониране и едва 34% се оползотворяват.
 Средно годишното се образуват 22 746 t опасни отпадъци, от които 92% са
образувани при производствени дейности, 6% са битови и 2% при извършване на
строителни и ремонтни дейности.
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1.1.АНАЛИЗ НА КОЛИЧЕСТВАТА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ – ОБРАЗУВАНИ, СЪБРАНИ,
ПОВТОРНО
ИЗПОЛЗВАНИ,
РЕЦИКЛИРАНИ,
ОПОЛЗОТВОРЕНИ
И
ОБЕЗВРЕДЕНИ, ВЪВ ВРЪЗКА С МОРФОЛОГИЧНИЯ СЪСТАВ НА ОТПАДЪЦИТЕ
В настоящия анализ са разгледани данните от извършения през 2019 г. морфологичен
анализ на смесения поток битови отпадъци в Община Бургас, с цел определяне на
количествата рециклируеми материали, които могат да бъдат повторно използвани,
рециклирани и оползотворени. Проследява се вида и количества на различните потоци
повторно използвани, рециклирани, оползотворени и обезвредени битови отпадъци в
общината във връзка с изпълнение на целите по чл. 31 от ЗУО.
Морфологичен състав на битовите отпадъци
Морфологичен анализ на състава и количеството битови отпадъци, образувани на
територията на Община Бургас към 2019 година е изготвен по проект „Определяне на
морфологичния състав на битови отпадъци в България“ с възложител Предприятие за
управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Анализът е
извършен съобразно изискванията на Методиката за определяне на морфологичния състав
на битовите отпадъци, утвърдена със Заповед № РД-744/ 29.09.2012г. на министъра на
околната среда и водите.
Морфологичния анализ е изготвен на база данни за четирите годишни сезона при
определени два типа генератори: зона 1 с ниско застрояване и зона 2 с високо застрояване.
Морфологичния анализ е направен както за поток смесен битов отпадък, така и на
разделно събрани битови отпадъци. Обобщени резултати са посочени в следващата
таблица.
Таблица № 1-08. Морфологичен състав на битови отпадъци, обхванати от общинската
система за събиране и транспортиране отпадъци през 2019 г.
Смесен отпадък на
Разделно събран
Общ отпадък на
година
отпадък на година
година
тон/год.
(%)
тон/год.
(%)
тон/год.
(%)
Хранителни
6 694.86
10.46
6 694.86
9.57
Хартия
3 398.14
5.31
1 267.66
21.21
4 665.80
6.67
Картон
3 424.81
5.35
867.66
14.52
4 292.47
6.13
Пластмаса
11 173.29
17.45
410.85
6.87
11 584.14
16.55
Текстил
3 819.01
5.97
0.00
0.00
3 819.01
5.46
Гума
513.19
0.80
0.00
0.00
513.19
0.73
Кожа
1 419.29
2.22
0.00
0.00
1 419.29
2.03
Градински
3 453.31
5.39
1 263.00
21.13
4 716.31
6.74
Дървесни
301.05
0.47
183.95
3.08
485.00
0.69
Стъкло - общо
2 235.69
3.49
564.70
9.45
2 800.40
4.00
Метали - общо
954.21
1.49
1 380.98
23.11
2 335.19
3.34
Инертни материали>4 см
5 279.50
8.25
0.00
0.00
5 279.50
7.54
опасни отпадъци от бита
1 318.99
2.06
37.42
0.63
1 356.41
1.94
други
3 426.65
5.35
0.00
0.00
3 426.65
4.90
ситна фракция <4 см*
16 601.87
25.93
0.00
0.00
16 601.87
23.72
общо
64 013.85
100
5 976.22
100
69 990.09
100
* състав на ситната фракция сгурия, пепел, пясък, и други, в това число неидентифицирани
Компоненти
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Морфологичния анализ показва, че ситна фракция с размер <4 cm има най-голям дял
23.72% от общия поток битови отпадъци, следвани от пластмаса (16.55%); хранителни
(9.57%) и инертни материали (7.54%). В общия поток на битовите отпадъци наличието на
оползотворими компоненти от хартия и картон формират 12.8%.
Рециклируеми материали в смесения поток битов отпадък с възможност за тяхното
отделяне и последващо оползотворяване.
При смесения поток битови отпадъци, най-високо е съдържанието на ситна фракция под
4 см, която достига 25.93 %. За отделянето на тази фракция, съдържаща основно инертни
материали, които могат да бъдат оползотворени чрез използването им за запръстяване и
рекултивация на нарушение терени, през януари 2020 г. е изградена и пусната в
експлоатация предсепарираща инсталация. За 2020 г. в резултат на извършената
предсепарация на смесения битов отпадък са отделени и оползотворени 11 395.86 t
подситова фракция, което се равнява на 20.8% от общото количество на смесения битов
отпадък (54 670.18 t) на Община Бургас, постъпил на вход сепарация през годината.
Отделянето на подситовата фракция и последващото ѝ оползотворяване намалява с над
20%, количеството битови отпадъци предназначени за депониране.
Таблица № 1-09. Ефективност на предсепарираща инсталация
преди въвеждане
(2019 г.)
Смесен битов отпадък от Община Бургас приет
56 545.33
вход сепарираща инсталация, РПУО – Бургас – t/y
Отделена подситова фракция – t/y
1 623.24
% от общото количество смесен битов отпадък

2.86%

след въвеждане
(2020 г.)
54 670.18
11 395.86
20.84%

В смесения поток битов отпадък съдържанието на отпадъчни материали, включващи
хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло е 33.1% или ~21 186.14 t/y. Най - високо
е съдържанието на пластмасите (17.45%), следва хартия и картон (10.66%), стъкло (3.49%)
и метали (1.49%). От сепариращата инсталация към 2020 г. се отделят едва 2.2% (или
1 205.6 t) подходящи за оползотворяване и рециклиране материали, а останалото
количество се депонира. Това се дължи до голяма степен на високото съдържание на
мокра фракция (10.46% хранителни отпадъци), което води до понижаване качеството на
рециклируеми компоненти и прави отделянето им практически невъзможно. Тези данни
са индикатор за високия дял на населението в общината, които не разделят битовия си
отпадък и изхвърлят пластмасовите и хартиени опаковки, както и биоотпадъците заедно с
другите отпадъци. За разрешаване на този проблем в следващия програмен период следва
да се работи в посока максимално разделяне на двете фракции - „суха“ и „мокра“, още в
процеса на събиране. Освен чрез осигуряване на съдове и техника е необходимо и
засилено продължаване на работа с местното население за ефективно прилагане на
дейностите по разделно събиране.
Община Бургас е предприела действия и предстои да бъде въведена обща система за
разделно събиране на биоразградимите отпадъци, с обхващане на хранителните отпадъци
от домакинствата чрез осигуряване на 6580 бр. съдове с вместимост от 120 литра, а за
зелените отпадъци са предвидени 1700 бр. съдове с вместимост от 240 литра. Това е част
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от дейностите, изпълнявани по проект „Изграждане на анаеробна инсталация за разделно
събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас“.
Таблица № 1-10. Рециклируеми материали отделени от смесения поток битови
отпадъци след сепарираща инсталация
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Смесен битов отпадък от Община Бургас
приет на вход сепарираща инсталация
Отделени рециклируеми материали

57 607.20 t/y

56 545.33 t/y

54 670.18 t/y

t/y

%

t/y

%

t/y

%

Хартия и картон
Пластмаса
Стъкло
Метали

251.20
267.86
30.00
97.16

0.44
0.46
0.05
0.17

381.10
422.32
24.00
85.49

0.67
0.75
0.04
0.15

502.84
532.11
16.02
154.65

0.92
0.97
0.03
0.28

Общо рециклируеми материали

646.22

1.12

912.91

1.61

1 205.62

2.21

В Община Бургас системата за разделно събиране на отпадъчни материали от хартия и
картон, метал, пластмаса и стъкло е организирана и се прилага чрез:
 Трицветни контейнери за опаковки, обхваща всички населени места в общината.
Освен домакинствата са обхванати също търговски обекти, хотели и ресторанти,
стопански и административни сгради. Поддържа се от организация по
оползотворяване.;
 24 бр. мобилни центрове с електронно отчитане количествата разделно събрани
отпадъци на територията на град Бургас, стопанисват се от ОП „Чистота еко“;
 Подземни контейнери в централната част на гр. Бургас и к-с „Лазур“;
 Мобилни контейнери за събиране на пластмасови отпадъци и вендинг автомати.
Данните от морфологичния анализ показват, че в общия (смесен и разделно събран) битов
отпадък съдържанието на отпадъчни материали от хартия и картон, метал, пластмаса и
стъкло е 36.69% или ~25 678 t/y. Към 2020 г. общинската система за разделно събиране
обхваща само 2 689.97 t от общото количество отпадъчни материали от хартия и картон,
метал, пластмаса и стъкло.
Табл. № 1-11. Количества отпадъчни материали от хартия и картон, метал, пластмаса
и стъкло, обхванати от системата за разделно събиране в Община Бургас (t/y)
Разделно събрани отпадъци
2018 г
2019 г.
2020 г.
Хартия и картон
1458.24
1548.86 1548.78
Пластмаса
300.91
475.97
575.48
Стъкло
359.78
574.27
558.39
Метали
1.19
2.97
7.32
Общо количество, от които:
2 120.12
2 602.07 2 689.97
- Предадени за рециклиране
1934.1
2384.8
2455.2
- Неоползотворима фракция
186.0
217.3
234.7
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Текстил и кожа
Данните от морфологичния анализ през 2019 г. показват, че в смесения битов отпадък
наличието на материали като текстил и кожа е 8.19% или 5 238.30 t/y. Поради
значителното им замърсяване оползотворяването им е практически невъзможно. Община
Бургас съвместно с две фирми, притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО е организирала
и прилага система за разделно събиране на облекла и текстилни материали. Допълнително
жителите на Бургас могат да предадат ненужните им дрехи, обувки и други материали от
текстил и кожа в 24 бр. мобилни центове разположени на територията на града и неговите
квартали. На територията на РПУО Бургас е изграден екопарк за разделно събиране на
отпадъци от домакинствата, на които също се приемат материали от текстил и кожа. Към
2020 г. количеството на разделно събраните и оползотворени текстилни материали остава
ниско 193 t/y. Необходимо е значително увеличаване обхвата и ефективността на
системата за разделно събиране на текстилни материали.
Таблица № 1-12 Количество разделно събрани и оползотворени отпадъци от текстилни
материали в Община Бургас, t/y
2018 г.
2019 г. 2020 г.
от мобилни центрове
37.2
2.43
0.0
чрез лица притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО
Общо

40.54
77.74

180.36
182.79

193.01
193.01

Биоразградими отпадъци
В смесения битов отпадък наличието на органична (биоразградима) фракция е високо
16.32% или ~10 449.22 t/y. На база резултатите от морфологичния анализ през 2019 г. е
установено, че домакинствата в Община Бургас изхвърлят ~ 6694.86 t/y хранителни
отпадъци, които се сместват с останалите отпадъчни материали и представляват 10.46% от
общия смесен отпадък. Общината е въвела система за разделно събиране на градински и
дървесни отпадъци, но въпреки това наличието им в смесения отпадък достига 5.86 %.
През 2019 г. в обхвата на морфологичния анализ са обхванати общо 5 201.31 t градински и
дървесни отпадъци, от които 3 754.36 t в смесен поток и 1 446.95 t от разделно събиране.
Очаква се органичната фракция от смесения битов отпадък постепенно да бъде намалена и
премахната, след въвеждане на новата двукомпонентна система за разделно събиране на
биоразградимите отпадъци от домакинствата, която ще обхване както хранителните, така
и зелените (градински) отпадъци.
Организираната към момента в Община Бургас система за разделно събиране на
биоразградими отпадъци обхваща градински и дървесни отпадъци от поддържането на
зелените площи и биоразградими отпадъци от пазарите, тържищата и големите вериги
магазини. Община Бургас е осигурила контейнери и площадки за временно съхранение на
зелени растителни отпадъци, разположени на територията на град Бургас, кварталите и
съставните селища. Разделно събраните и подлежащи на оползотворяване биоразградими
отпадъци са представени в следващата таблица.
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Таблица № 1-13 Количество разделно събрани и подлежащи на оползотворяване
биоразградими битови отпадъци в Община Бургас – t/y
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Биоразградими отпадъци
от почистване на обществени места, паркове и
1 603.64
1 706.28
4 775.86
градини (листа и клони)
от пазари и тържища
799.38
952.86
865.20
Общо

2 403.02

2659.14

5 641.06

В регион Бургас за оползотворяване на биоразградимите битови отпадъци са осигурени:
 Инсталация за аеробно компостиране с капацитет 13 000 t/y за разделно събрани
зелени и градински отпадъци. През 2020 г. на компостиращата инсталация са
приети 2 866.41 t биоразградими отпадъци от територията на Община Бургас, от
които са произведени 154.2 t чист компост.
 Инсталация за производство на дървесен мулч/чипс с капацитет 17 520 t/y, чрез
която се оползотворяват дънери и дебели клони от дървета, които отпадат от
парковете и градините и не са подходящи за компостиране в аеробната инсталация.
 В процес на изграждане е анаеробна инсталация по метода на суха метанизация с
входящ капацитет 30 652 t/y биоразградими отпадъци.
Други неопасни отпадъци
Към тази група са разгледани обемни битови отпадъци и излезли от употреба гуми.
Разделното събиране и последващо оползотворяване на този вид отпадъци в Община
Бургас се осъществява чрез:
 мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци;
 център за ремонт и подготовка за повторна употреба на стари мебели;
 контейнери за рециклиране на дървесина съвместно с Кроношпан България;
 договор с организация по оползотворяване на ИУГ.
Таблица № 1-14 Вид и количество на разделно събрани други неопасни отпадъци,
подлежащи на оползотворяване в Община Бургас – t/y
2018 г.
2019 г.
2020 г.
до 30.9.2021 г.
Едрогабаритни отпадъци (ЕГО) в т.ч.
0.0
0.0
2 010.0
6 641.52
стари мебели
Излезли от употреба гуми
0.54
30.69
20.22
64.68
Дървесни отпадъци
0.0
15.10
58.98
н.д
Общо
0.54
45.79
2 089.2
6 706.2
Прилагането на модел за управление на едрогабаритни отпадъци от бита чрез въвеждане в
експлоатация на общински център за ремонт на стари мебели както и разделното събиране
и оползотворяване на дървесни отпадъци в т.ч. ламперия, дограма, опаковки и др. по
предварителни данни за 2021 г., допринася за намаляване с ~ 6 700 t/y на количеството
депониран битов отпадък. Само през 2020 г. в центъра за ремонт са постъпили 370 тона
стари мебели, от които 193 тона са подготвени за повторна употреба и е предотвратено
образуването им като отпадък.
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Опасни отпадъци от домакинствата
Към тази група са отнесени луминесцентни и живачни лампи, лекарства с изтекъл срок на
годност, опаковки от почистващи препарати, опаковки от бои, химикали, киселини,
флакони със сгъстени газове, тонер касети, негодни за употреба батерии и акумулатори
(НУБА) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) с
произход от бита. По данни на морфологичния анализ от домакинствата в общината се
генерират ~1 356.41 t/y опасни отпадъци, което 1.94% от общото количество битови
отпадъци. Това се потвърждава и от реално отчетените количества, в обхвата на
общинската система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата през
последните три години.
Към 2020 г. в Община Бургас разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата се
осъществява чрез разположените на територията на града мобилни центрове и съвместно с
организации по оползотворяване на НУБА, ИУЕЕО и отработени масла, с които общината
има сключен договор.
Таблица № 1-15 Вид и количество разделно събрани опасни битови отпадъци,
оползотворени и/или предадени за оползотворяване в Община Бургас – t/y
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Опасни битови отпадъци
ИУЕЕО
582.22
1 104.47
964.03
НУБА
22.27
25.23
12.84
Отработените масла
0
56.05
0.00
Лекарствени продукти с изтекъл срок
0
1.52
0.54
Флуоресцентни тръби
0.47
0.42
0.49
Общо
604.96
1 187.69
977.902
Таблица 1-16. Общо количество на битови отпадъци повторно
оползотворени и/или предадени за оползотворяване и рециклиране – t/y
Вид и количество на битови отпадъци
Отделена подситова фракция
Отпадъчни материали от хартия и картон, метал,
пластмаса и стъкло
Облека и текстилни материали
Биоразградими отпадъци
Други неопасни отпадъци (ЕГО, дървесни и ИУГ)
Опасни битови отпадъци
Общо

2018 г.

използвани,

2019 г.

2020 г.

0.00

1 623.24

11 395.86

2 580.32
77.74
2 372.68
0.54
604.96
5 636.24

3 297.71
182.79
2 658.96
45.79
1 187.69
8 996.18

3 660.82
193.01
5 641.06
2 089.20
977.90
23 957.85

Забележка: Количества, обхванати от общинска система. Не са включени вторични пунктове

На база обобщените в таблица № 1-16 количества е видно, че в резултат от предприетите
от общината дейности по разделно събиране, повторна употреба, предварително
третиране и оползотворяване на битови отпадъци през 2020 г. е предотвратено
депонирането на общо 23 957.85 тона отпадъци. Тенденцията е положителна и се очаква
нарастване на количествата оползотворени битови отпадъци.
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 Достигане на целите за оползотворяване, рециклиране и намаляване на
депонираните битови отпадъци, произтичащи от ЗУО
1. Подготовка за повторна употреба и рециклиране
Съгласно чл. 31, ал. 1, т. 1 и във връзка с §15 от Преходните и заключителните разпоредби
на Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ. бр. 53/2012) в срок до 1 януари 2020 г.
общините във всеки от регионите по чл. 49, ал. 9 от ЗУО трябва да постигнат цел за
подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи
хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от
други източници (битови отпадъци) – най-малко 50 на сто от общото им тегло, като след
тази дата нараства всяка година с по 1 на сто.
Съгласно Заповед № 139/16.06.2020 г. на Изпълнителния директор на изпълнителна
агенция по околна среда (ИАОС), Община Бургас е сред общините, които не са изпълнили
целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗУО за подготовка за повторна употреба и рециклиране на
отпадъчни материали от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло към 31.12.2018 г.
Съгласно заповедта, за календарната 2018 г. Община Бургас е постигнала степен на
рециклиране 21 %. Няма издадена заповед за определяне на постигната степен на
рециклиране към 2019 и 2020 г. По предварителни данни към 31 декември 2020 г. Община
Бургас е постигнала степен на рециклиране ~34%.
За следващия програмен период в чл. 31, ал. 1 от ЗУО са поставени нови цели и срокове
относно подготовка за повторна употреба и рециклиране на битови отпадъци:
 най-късно до 31.12.2025 г. подготовката за повторна употреба и рециклирането на
битови отпадъци да достигне най-малко до 55% от общото тегло на тези отпадъци;
 най-късно до 31 декември 2030 г. - най-малко до 60% от общото тегло;
 най-късно до 31 декември 2035 г. - най-малко до 65% от общото.
2. Цели за намаляване на депонираните битови отпадъци.
Заложената в чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗУО национала цел изисква най-късно до 31.12.2020 г.
ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто
от общото количество на същите отпадъци, образувани в Република България през 1995 г.
За 2020 г. разрешените за депониране биоразградими отпадъци са 109 кг/жител. За
постигане на заложената цел за намаляване на количеството биоразградими битови
отпадъци, постъпващи за депониране следва същите да бъдат събрани разделно при
източника на образуване и последващото им оползотворяване чрез компостиране или
анаеробно разграждане, по начин, който осигурява висока степен на защита на околната
среда.
За следващия програмен период в чл. 31, ал. 1 от ЗУО (ДВ, бр. 19 от 2021 г., в сила от
05.03.2021 г.) са поставени нови цели и срокове за намаляване на депонираните битови
отпадъци:
 най-късно до 31.12. 2035 г. количеството на депонираните битови отпадъци да бъде
намалено до 10 на сто или по-малко от общото количество образувани битови
отпадъци (по тегло). Тази цел се постига поетапно както следва:
- до 31 декември 2025 г. - най-малко до 50 на сто от общото им тегло;
- до 31 декември 2030 г. - най-малко до 30 на сто от общото им тегло.
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Основни изводи и препоръки
 Община Бургас е организирала разделно събиране и оползотворяване на битови
отпадъци, в т.ч. опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаса, метали
и стъкло, МРО, ЕГО, вкл. дървесни отпадъци, текстилни отпадъци и опасни отпадъци
от бита.
 Разделното събиране и оползотворяване на биоразградими отпадъци към момента
обхваща зелените отпадъци и отпадъци от пазари, тържища и големи хранителни
вериги. Предстои да бъде въведена система за разделно събиране на хранителни от
домакинствата и тяхното оползотворяване в анаеробна инсталация.
 Отчита се увеличаване количествата на разделно събраните и оползотворени битови
отпадъци. Тенденцията е положителна и се очаква нарастване за следващия период.
 Все още не са достигнати целите за повторна употреба и рециклиране на битови
отпадъци. При заложена цел до 2020 г. от 50%, постигнатата степен на рециклиране
към 2018 г. е 21%, а по предварителни данни за 2020 г. е ~34%. Към 2025 г. целта за
повторна употреба и рециклиране се покачва до 55%, а към 2030 г. следва да се
постигне 60%.
 Преобладаваща част 66% от общия битов отпадък се обезврежда чрез депониране. За
достигане целите за намаляване на депонираните битови отпадъци до 50% към 2025 г. и
до 30% към 2030 г. се препоръчва:
 Подобряване ефективността и обхвата на системите за разделно събиране;
 Подобряване ефективността на сепариращата инсталация с цел по-голямо
количество на отделените рециклируеми материали;
 Доразвиване на започнати инициативи за предотвратяване образуването на
отпадъци и подготовката им за повторна употреба;
 Популяризиране използването на отпадъците като ресурс и насърчаване повторната
употреба, чрез прилагане на добри практики.
2. АНАЛИЗ НА ДЕЙСТВАЩОТО НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПО
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ/ПРОГРАМНИТЕ
ДОКУМЕНТИ В КОНТЕКСТА НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОБЩИНИТЕ
Настоящият анализ съдържа основен преглед на европейските и национални нормативни
документи в областта на управление на отпадъците, като основа за разработване на
стратегически документи и определяне на приоритетите за следващия програмен период
до 2028 г. Анализът има за цел да отговори на следните въпроси:
 Какви са основните принципи на европейското и национално законодателство по
управление на отпадъците и основните ангажименти на общината в сферата на
управление на отпадъците, произтичащи от това законодателство.
 Кои са нормативните документи на местно ниво, приети във връзка с разпоредби
на националното законодателство по отношение на управление на отпадъците
 Какво е нивото на изпълнение на предходната общинска програма за управление на
отпадъците.
За осигуряване на необходимата информация за анализа са проучени националните
нормативни документи, регламентиращи отговорностите на общината, свързани с
управлението на отпадъците.
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НАЦИОНАЛНА НОРМАТИВНА РАМКА
Националната нормативна уредба се основава на основните принципи, на които стъпва
европейското екологично право в сектор „Отпадъци”. Националното ни законодателство е
хармонизирано с европейското право и въвежда петстепенната йерархия на управление на
отпадъците. Аналогично на европейското право, българската нормативна уредба съдържа
един рамков Закон за управление на отпадъците и редица специфични подзаконови
актове.
Принципи
Националното законодателство и политика в областта на управление на отпадъците се
основават на следните основни принципи:
 „Предотвратяване” - образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и
избегнато, където това е възможно.
 „Разширена отговорност на производителя” и „замърсителят плаща” – лицата,
които образуват или допринасят за образуването на отпадъци или замърсяват
околната среда или сегашните притежатели на отпадъците трябва да покрият
пълните разходи за третиране на отпадъците и да ги управляват по начин, който
гарантира висок степен на защита на околната среда и човешкото здраве.
 „Превантивност” – потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат
предвиждани и избягвани на възможно най-ранен етап.
 „Близост” и „Самодостатъчност”– отпадъците трябва да бъдат обезвреждани
възможно най-близко до мястото на тяхното образуване, като отпадъците,
генерирани в ЕС, трябва да бъдат третирани в рамките на Съюза.
 „Участие на обществеността“ – съответните заинтересовани страни и органи,
както и широката общественост имат възможност да участват в разработването на
плановете за управление на отпадъците и на програмите за предотвратяване на
отпадъците и имат достъп до тях след разработването им.
Йерархия на управление на отпадъците
Йерархията на отпадъците описва международно признат подход за устойчивото
управление на отпадъци, който е отразен в Европейската Рамкова директива за
отпадъците 2008/98/EC, последно изм. с Директива (ЕС) 2018/851. Този подход е въведен
в националното законодателство чрез Закона за управление на отпадъците (ЗУО), чл. 6
Глава първа, Общи положения. Йерархията при управление на отпадъците определя
приоритетния ред на това какво представлява най-добрата възможност за околната среда в
законодателството и в политиката относно отпадъците. Спазването на йерархията за
управление на отпадъците осигурява ефективно използване на ресурсите, поради което
следва да се насърчава по всякакъв начин. Йерархията задава пет възможни начина за
правителствените институциите, местните власти и бизнеса за справяне с отпадъците и
дава приоритет на мерките в следната последователност:
 Предотвратяване на образуването на отпадъци;
 Подготовка за повторна употреба;
 Рециклиране;
 Друго оползотворяване, напр. оползотворяване за получаване на енергия;
 Обезвреждане (депониране, изгаряне без оползотворяване на енергията и др.).
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Действащи закони и подзаконови актове на национално ниво
Закон за управление на отпадъците (ЗУО)
Основният законодателен инструмент в областта на управлението на отпадъците в
България е Законът за управление на отпадъците (ЗУО), в сила от 13.07.2012г. (обн. ДВ,
бр.53/2012, последно изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 2021г.). В закона за управление на
отпадъците и подзаконовите нормативни актове към него подробно са описани
задълженията на органите на местно самоуправление и местна администрация, а именно
ангажиментите на общините по управление на различни потоци отпадъци, разработване
на общински програмни и нормативни документи, както и контрол върху дейността по
управление на отпадъците.
Законът и подзаконовите актове към него се отнасят до следните видове отпадъци:
 битови отпадъци;
 производствени отпадъци;
 строителни отпадъци;
 опасни отпадъци.
С последното изменение и допълнение на ЗУО (ДВ. бр.19 от 5 Март 2021г.) се въведоха
изискванията на приетия на ниво ЕС през 2018 г. законодателен пакет „Отпадъци“, и по
специално Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май
2018 година за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците и частично се
транспонира Директива (ЕС) 2018/850 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май
2018 година за изменение на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци.
Пакет „Отпадъци“ въведе следните основни промени в европейското законодателство,
които следва да бъдат изпълнявани от всички държави-членки:
 Целта за подготовка за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци е
завишена до 65% през 2035 г., за да се извлекат съществени екологични,
икономически и социални ползи и да се ускори преходът към кръгова икономика.
Въведени са междинни цели от 55% и 60% съответно за 2025 г. и 2030 г.;
 С цел допълнително стимулиране на прехода към кръгова икономика е въведена цел
за намаляване до 10 % на депонираните битови отпадъци до 2035 г.
Приетите по-важни изменения и допълнения могат да бъдат обобщени както следва:
 Хармонизиране на изискванията на националното законодателство с изискванията
на ЕС в областта на управление на отпадъците;
 Въвеждат се дефиниции за „битови отпадъци“, „неопасни отпадъци“, „биологични
отпадъци“, „хранителни отпадъци“, „оползотворяване на материали“, „насипване“
и „схема за разширена отговорност на производителя“, за да се внесе яснота
относно обхвата на тези понятия и да се постигне съпоставимост между обхвата на
дейностите с отпадъците в отделните държави-членки;
 Въвежда се определение за „схема за разширена отговорност на производителя“, за
да се изясни, че става въпрос за набор от мерки, предприети от държавите членки, с
които производителите се задължават да поемат финансова или финансова и
организационна отговорност за управлението на отпадъци като етап от жизнения
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цикъл на продукта, включително за дейностите по събиране, сортиране и
третиране;
Поради различната ефективност и резултатност в отделните държави членки в
работата на въведените до момента схеми за разширена отговорност на
производителя, са определени минимални изисквания относно тяхното
функциониране като те се прилагат и по отношение на схемите за разширена
отговорност на производителя, въведени съгласно други законодателни актове, поспециално директиви 2000/53/ЕО, 2006/66/ЕО и 2012/19/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета, в допълнение към вече предвидените в тях изисквания.
Поставят се изисквания за ясно определяне на ролите на отделните заинтересовани
страни, ефективността на разходите, определянето на вноските, които
производителите заплащат, изисквания за прозрачност, както и системи за
отчитане и ефективен контрол на дейността на схемите.

Законът за управление на отпадъците е нормативния акт, който регламентира всички
основни ангажименти на общини, производители и оператори на дейности с отпадъци,
както и изискванията за разделно събиране и за постигане на целите по рециклиране на
отпадъци. Респективно тези изисквания налагат промени в ЗУО, които са приети с
последното изменение и допълнение на закона и са в сила от 05.03.2021г.
Подзаконови нормативни актове, издадени на основание ЗУО
Действащите подзаконови нормативни актове, които детайлизират изискванията на ЗУО,
могат да се обособят в четири групи:
 Подзаконови нормативни актове, определящи изисквания към съоръжения и инсталации:
 Наредба № 7 от 24 август 2007г. за изискванията, на които трябва да отговарят
площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (обн., ДВ,
бр.81 от 17.09.2004г.).


Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и
експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и
обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр.80 от 13.09.2013г., изм. и доп. ДВ. бр.36 от
1.05.2021г.).

 Подзаконови нормативни актове с хоризонтални разпоредби спрямо всички видове
отпадъци, инсталации и съоръжения за отпадъци в обхвата на ЗУО:
 Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификацията на отпадъците (обн., ДВ, бр.66 от
08.08.2014г., последно изм. и доп. ДВ. бр.86 от 6.10.2020г).


Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични
регистри (обн., ДВ, бр.51 от 20.06.2014г., последно изм. и доп. ДВ. бр.82 от
01.10.2021г.).
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 Подзаконови нормативни актове, съдържащи регулации по управлението на отпадъци чрез
икономически инструменти:
 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., последно изм. и доп. ДВ. бр.77 от 16.09.2021г.).


Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса (Приета
с ПМС № 76 от 12.04.2016 г., в сила от 16.06.2016 г.).



Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или
еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при
трансграничен превоз на отпадъци (Приета с ПМС № 195 от 10.07.2014 г., обн., ДВ,
бр. 59 от 18.07.2014 г. изм. ДВ. бр.47 от 5 Юни 2018г).

 Подзаконови нормативни актове, регулиращи управлението на специфични отпадъчни
потоци:
 Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти
върху околната среда (Приета с ПМС № 354 от 26.10.2021 г., Обн. ДВ. бр.91 от
2 Ноември 2021г.)


Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите
отпадъци (обн. ДВ бр.11 от 31.01.2017г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 08.01.2021г.).



Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани
строителни материали (обн., ДВ, бр. 98 от 08.12.2017г.).



Наредба №3 от 05.08.2014г. за изискванията за реда и начина за инвентаризация на
оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването
му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи
полихлорирани бифенили (обн., ДВ, бр.70 от 22.08.2014г.).



Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на
отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (обн., ДВ, бр.63 от 12.08.2016г.,
последно изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.).



Наредба за опаковки и отпадъци от опаковки (обн., ДВ, бр.85 от 06.11.2012г.,
последно изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2021г.).



Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори
(обн., ДВ, бр.2 от 8.01.2013г., последно изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2021г.).



Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (обн. ДВ, бр.2 от
08.01.2013г., последно изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2021г.).



Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (обн. ДВ,
бр.100 от 19.11.2013г., последно изм. и доп. ДВ. бр. 2 от 8 Януари 2021г.).



Наредба за излезли от употреба моторни превозни средства (обн., ДВ, бр.7 от
25.01.2013г., последно изм. и доп. ДВ. бр. 2 от 8 Януари 2021г.)



Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (обн. ДВ. бр.73
от 25.09.2012 г., последно изм. и доп. ДВ. бр. 2 от 8 Януари 2021г.).
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Основни ангажименти на общините, произтичащи от ЗУО и подзаконовите
нормативни актове
ЗУО и наредбите към него регламентират детайлно редица ангажименти на общините,
свързани с управлението на отпадъците. Съгласно нормативната уредба, 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. Следва
да се подчертае, че кметът на общината е длъжен да осигури условия, при които
всеки притежател на битови отпадъци да се обслужва от лицата/фирмите, на които
общината е възложила тези дейности, като тези лица трябва да притежават
съответните разрешителни или регистрационни документи, изисквани от ЗУО;
3. почистването на уличните платна, площади, алеи, паркове и другите територии в
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. Управлението на строителните отпадъци е регламентирано
по-подробно в Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на
рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 267 от 05.12.2017 г. Кметът
на общината отговоря за предаването на отделените строителни отпадъци по време
на принудителното премахване на строежи, за оползотворяване на материалите и за
влагане на рециклирани строителни материали, включително за покриването на
разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране. С ЗУО от
2012г. отпада задължението на общините да осигуряват депа за депониране на
строителни отпадъци и от разрушаване на сгради, извън отпадъците от ремонтна
дейност на жилищата на домакинствата, като се въвеждат цели за повторна
употреба, рециклиране и друго оползотворяване на отпадъци от строителството и
от разрушаване на сгради, включително при насипни дейности чрез заместване на
други материали с отпадъци (строителни отпадъци, с изключение на почви, земни
и скални маси от изкопи в естествено състояние), несъдържащи опасни вещества;
6. разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за
следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло. С
чл.33 от ЗУО се въвеждат изисквания към търговските обекти, производствени,
стопански и административни сгради в населените места над 5000 жители и
курортните населени места да събират разделно отпадъците от хартия и картон,
метал, пластмаса и стъкло и да ги предават на лица, притежаващи разрешение,
комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО и/или на
организация по оползотворяване;
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. определяне на местата за разполагане на
необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване
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на масово разпространени отпадъци (опаковки, излезли от употреба моторни
превозни средства, електронно и електрическо оборудване, негодни за употреба
батерии и акумулатори, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, излезли от
употреба гуми). Кметът организира контрола за изпълнението на договори с
организации по оползотворяване или с други лица, притежаващи разрешения по
ЗУО, свързани със системите за разделно събиране на масово разпространените
отпадъци;
8. изпълнението на решенията на общото събрание на регионалното сдружение, в
което участва и съдейства за създаване на центрове за повторна употреба, поправка
и подготовка за повторна употреба;
9. организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци 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 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.
13. осигуряването на информация на обществеността по т. 1 - 12, 14 и 15, както и
информация относно мерките за предотвратяване образуването на отпадъци и
предотвратяването на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци 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. предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или
създаването на незаконни сметища, и организиране на почистването им;
16. разработва общинска наредба за управление на отпадъците, като постоянно
контролира изпълнението ѝ;
17. организира внасянето на отчисленията за следексплоатационни грижи за депата за
битови отпадъци и за депониране на отпадъци в необходимия размер и срок,
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;
18. предлага за одобряване от общинския съвет такси за заплащане на услугите,
предоставяни от общината, свързани с отпадъци;
19. определя изискванията към площадките за пунктовете за предаване на отпадъци от
хартия и картон, пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на
площадките (отнася се до пунктовете за предаване на посочените отпадъци в
рамките на населените места, известни сред населението и като пунктове за
вторични суровини);
20. предприема действия по възлагане и извършване на прединвестиционни
проучвания за изграждане на ново/и съоръжение/я за третиране на битовите
отпадъци най-малко три години преди изчерпване обема на депото за битови
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отпадъци или изтичането на експлоатационния срок на инсталацията, за което
уведомява съответната РИОСВ. Тези действия се извършват съвместно с другите
кметове на общините, включени в Регионалното сдружение или самостоятелно в
случай, че общината не участва в сдружение.
ЗУО регламентира и обхвата на контролните правомощия на общините, като кметът на
общината или оправомощено от него длъжностно лице контролира:
1. дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното,
съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци;
2. дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на общински
и/или регионални депа;
3. площадките за дейностите с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ);
4. спазването на други изисквания, определени с наредбата по чл. 22;
5. изоставянето на битови отпадъци и нерегламентираното им изхвърляне;
6. организира и контролира закриването, рекултивацията на терените и последващия
мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци на територията на
съответната община.
Съгласно чл. 118 от ЗУО кметът на общината по местонахождение на площадката за
дейности с ОЧЦМ упражнява контрол за спазване на условията и реда за извършване на
тези дейности, съобразно своите компетенции. За констатираните нарушения при
проверките за спазване на условията и реда за извършване на тези дейности кметът на
общината уведомява в 14-дневен срок директора на съответната РИОСВ, като изпраща
всички документи.
ЗУО регламентира също видове контрол, минимална честота на контролните проверки и
актовете, които се съставят от контролните органи в т.ч. от общините, съобразно техните
компетенции по закона, както и размера на глобите, които кметовете или оправомощени
от тях лица могат да налагат.
Изисквания по отношение на строителните отпадъци
ЗУО и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на строителни
рециклирани материали въвеждат специфични изисквания и ангажименти на общините,
по отношение на строителните отпадъци, свързани с организиране на събирането,
оползотворяване и обезвреждане на тези отпадъци, образувани при ремонтната дейност на
домакинствата. Общината има ангажимент и в случаите, когато самата тя е възложител на
строителни дейности или на дейности по разрушаване на сгради, включително
принудително премахване на строежи, както и в случаите, когато местната администрация
е компетентна да одобрява и разрешава инвестиционните проекти, и по-конкретно –
одобрението на плановете за управление на отпадъците.
Тези компетенции са свързани със следните текстове на ЗУО:
 третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки и от
премахването на строежите се извършват от възложителя на строежа или от
собственика на строителните отпадъци;
 предаването и приемането на строителните отпадъци се извършва само въз основа на
писмен договор с лица, притежаващи разрешение или регистрация по ЗУО.
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 считано от 14.07.2014 г. възложителят на строителни и монтажни работи
(включително общините, когато са възложители на строителни дейности), с
изключение на текущи ремонти, и възложителят на премахване на строежи отговарят
за изготвянето на план за управление на строителни отпадъци в обхват и съдържание,
определени Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на
рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 267 от 05.12.2017 г.
Изискването не се прилага за:
1. премахване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП), по-малка от 300 кв. м;
2. премахване на сгради с паянтова конструкция;
3. реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв. м;
4. промяна на предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв. м;
5. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 700 кв. м;
6. изграждане, реконструкция, основен ремонт и премахване на подземни и надземни
линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията,
електроснабдяването,
топлоснабдяването,
газоснабдяването,
електронните
съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната
дейност с дължина до 1500 линейни метра в урбанизирани територии;
7. изграждане, реконструкция и основен ремонт на подземни и надземни линейни
мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването,
топлоснабдяването,
газоснабдяването,
електронните
съобщения,
хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност с дължина
до 5000 линейни метра извън урбанизирани територии;
8. премахване на подземни и надземни линейни мрежи в областта на
водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването,
газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на
отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 1000 линейни метра извън
урбанизирани територии;
9. изграждане, рехабилитация, основен ремонт, реконструкция и премахване на
пътища с дължина до 500 линейни метра;
10. премахване на негодни за ползване или застрашаващи безопасността строежи,
когато е наредено по спешност от компетентен орган, с РЗП, по-малка от 300 кв. м;
11. изграждане и премахване на строежи от шеста категория;
12. всички текущи ремонти.
Планът за управление на строителните отпадъци се включва в обхвата на
инвестиционните проекти по Глава осма от ЗУТ (Закон за устройство на територията), а за
обектите, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект по ЗУТ, се изготвя като
самостоятелен план.
Докладите и отчетите се представят на органа, одобрил инвестиционния проект или плана
за управление на строителни отпадъци, както и на РИОСВ.
При строителство, разрушаване на законни строежи и доброволно премахване на
незаконни строежи или на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи
възложителят носи отговорност за изпълнението на целите, свързани с оползотворяване на
материали от строителни отпадъци.
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Принудителното премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или
застрашаващи сигурността строежи се извършва от собственика или изпълнителя на
разрушаването селективно по материали. Кметът на съответната община отговоря за
предаването на отделените строителни отпадъци по време на принудителното премахване
на строежи, за оползотворяване на материалите и за влагане на рециклирани строителни
материали, включително за покриването на разходите за извършване на дейностите по
транспортиране и третиране. Тези разходи са за сметка на извършителя на незаконния
строеж или на собственика на сградата или съоръжението. Въз основа на влязла в сила
заповед за премахване на строежа и протокол за извършените разходи за дейностите по
транспортиране и оползотворяване на отпадъците кметът на съответната община подава
заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение за събиране на вземането от
задължените лица по реда на Граждански Процесуален кодекс (ГПК).
С наредбата за управление на отпадъците по чл. 22 от ЗУО общините следва да
регламентират реда и начина за организиране на събирането, включително разделното,
оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност,
образувани от домакинствата, например:
 забрана за изхвърляне на строителни отпадъци от ремонтната дейност на
домакинствата в контейнерите за битови отпадъци;
 възможността гражданите да предават безвъзмездно определени количества
строителни отпадъци от ремонтната дейност;
 задължението на гражданите и фирмите да предават отпадъците от ремонтни
дейности, когато са над определените от общината количества за предаване, на
депа или други съоръжения за третиране на строителни отпадъци и условията за
това.
Изисквания относно системите за разделно събиране на отпадъци
Съгласно ЗУО системата за разделно събиране се организира в съответствие с принципа
„разширена отговорност на производителя“ - чрез сключване на договори с организации
по оползотворяване. На национално ниво са приети шест отделни наредби за управление
на масово разпространените отпадъци (МРО):
- Наредба за опаковки и отпадъци от опаковки
- Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и
акумулатори
- Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти
- Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване
- Наредба за излезли от употреба моторни превозни средства
- Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми
С оглед на новите европейски цели по отношение на текстилните отпадъци за 2025 г., е
необходимо в схемата „разширена отговорност на производителя“ да бъде включен и този
отпадъчен поток.
Наредбите поставят изисквания към производителите и вносителите на съответните
продукти, които след тяхната употреба се превръщат в отпадъци, и определят възможните
начини за прилагане на принципа „разширена отговорност на производителя”. В
наредбите са посочени и ангажименти на кметовете на общините с оглед изграждане на
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системите за разделно събиране на МРО и намаляване на количествата депонирани
отпадъци.
Ползите за общините от сътрудничеството с организациите по оползотворяването са
свързани с намаляване количествата битови отпадъци, които общините иначе трябва да
събират и третират, и с намаляване финансовите средства за това третиране.
В системата за разделно събиране на опасните битови отпадъци, които не попадат в
обхвата на наредбите по управление на масово разпространените отпадъци се включват –
кутии от бои и лакове от ремонтната дейност и остатъци в тях, градински химикали, вкл.
пестициди, продукти от грижи за домашни животни, химически вещества и препарати,
използвани в домакинствата вкл. дезинфектанти. Те могат да се събират както чрез
мобилни пунктове (специално оборудвани автомобили) и предварително оповестяване на
графиците за населението, така и да се предават на площадките за предаване на разделно
събрани отпадъци, които общините трябва да осигурят.
Изискванията по отношение на видовете рециклируеми отпадъци, целят подобряване на
услугите за разделно събиране на отпадъците за потребителите и подпомагане на
регионите за управление на отпадъците за постигане на целите за рециклиране и
оползотворяване на отпадъците. Следва да се подчертае, че нормата на ЗУО е достатъчно
гъвкава и предоставя на общините възможност както да осигурят площадки общинска
собственост за някои или за всички видове отпадъци, които домакинствата и фирмите
могат да оставят безвъзмездно, така и да сключат договори с лица, които разполагат с
площадки за един или няколко вида отпадъци. Осигуряването на площадки за
безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч.
едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други е задължение за всички населени места
с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общините, и при
необходимост в други населени места, съгласно чл. 19, ал.3, т.11 от ЗУО. В случай, че не
са осигурени, отчисленията за обезвреждане на отпадъците на депа се увеличават с 15 на
сто за периода до осигуряването им.
Финансови последици и стимули за общините, произтичащи от ЗУО
Съгласно Закона за управление на отпадъците, размерът на отчисленията за битови
отпадъци по чл.64 от ЗУО намалява, когато целите в съответния регион за управление на
отпадъците са изпълнени от общините, в съответствие с решението на общото събрание на
регионалното сдружение за разпределение на задълженията между общините за
изпълнение на целите, както следва:
 с 50 на сто за целите за повторна употреба и рециклиране по чл. 31, ал. 1, т. 1;
 с 50 на сто за целите за ограничаване на количествата депонирани битови
биоразградими отпадъци, определени с наредбата по чл. 43, ал. 2;
 с 50 на сто за целите за повторна употреба и рециклиране по чл. 31, ал. 1, т. 3 - 6
съгласно сроковете в § 15, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби;
 с 50 на сто за целите за намаляване на депонираните битови отпадъци, съгласно
сроковете в § 15, ал. 5 от преходните и заключителните разпоредби.
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Намаленията в размера на отчисленията се прилагат независимо едно от друго. При
неизпълнение на изискванията за осигуряване от общините на площадки за предаване на
разделно събрани отпадъци таксите за депониране се увеличават с 15%. Освобождаването
от отчисленията за депониране представлява много съществен стимул за достигане на
целите от общините. Съгласно Наредба № 7 от 19 декември 2013 г., размерът на
отчисленията за всеки тон депониран отпадък на депата до 2022 г. и всяка следваща
година e както следва:
- за регионални депа за неопасни отпадъци и за депа за неопасни и/или инертни
отпадъци (когато отпадъците са от строителство и разрушаване)
2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г

2021г.

15 лв./т

22 лв./т

28 лв./т

36 лв./т

40 лв./т

45 лв./т

57 лв./т

69 лв./т

82 лв./т

2022г. и
всяка
следваща
година
95 лв./т

За съществуващите общински депа за неопасни отпадъци, които функционират до
въвеждане в експлоатация на съответното за общината регионално съоръжение, размерът
на отчисленията за всеки тон депониран отпадък е в двоен размер на отчисленията за
съответната година до издаване на разрешение за строеж и/или решение за финансиране
на регионално депо чрез публични средства.
Въвеждането на икономически инструменти, които да стимулират общините и другите
задължени за постигане на рециклиране и оползотворяване юридически лица, е препоръка
на ЕК и предварително условие за проектите, финансирани от европейските фондове за
всички страни членки на ЕС. Ето защо общините трябва внимателно ежегодно да
планират изразходването на приходите от отчисленията за депониране. Тези приходи
могат да се използват от общините за финансиране на инвестиционни проекти в областта
на отпадъците, включително за съфинансиране от страна на общините на проектите,
финансирани от ОПОС, както и за финансиране на експлоатационни разходи, свързани
със системите за разделно събиране на битовите отпадъци, за транспортиране на разделно
събраните отпадъци, тяхното последващо сепариране, рециклиране или друг вид
оползотворяване, както и за информационни кампании за населението и бизнеса относно
управление на отпадъците, както и за изготвяне на програми за управление на отпадъците.
Изисквания относно разработване на общински програми за управление на
отпадъците
Във връзка с процеса на програмиране, ЗУО съдържа няколко ключови изисквания:
Първо: Общинската програма да се разработи в съответствие със структурата, целите и
предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (НПУО).
Второ: Общинската програма се актуализира при промяна във фактическите и/или
нормативните условия.
Трето: Общинската програма трябва да включва необходимите мерки за изпълнение на
задълженията на кмета на общината, регламентирани в Глава втора, Раздел III на ЗУО.
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Четвърто: Съгласно чл. 52 ал. 2 от ЗУО, общинските програми за управление на
отпадъците, са секторни програми и са неразделна част от Общинските програми за
опазване на околната среда.
Пето: Да се осигури обществен достъп до програмата на общината за управление на
отпадъците.
Съгласно ЗУО ангажиментът за разработване на програмата е на кмета на общината, а за
нейното одобрение – на Общинския съвет. Кметът на общината е длъжен ежегодно до
края на месец март да информира Общинския съвет за изпълнението на мерките от
програмата през предходната година. Целесъобразно е ежегодният отчет за изпълнение на
общинската програма да се публикува на интернет страницата на общината с цел
информиране на гражданите и бизнеса.
Основни изводи и препоръки
 На европейско ниво е прието ново обширно и много амбициозно законодателство в
сектора на управление на отпадъците, основаващо се изцяло на стратегическите и
политически документи за „кръгова икономика“ и „нулеви отпадъци“;
 Очаква се в следващите пет години ЕК да направи допълнителни проучвания и е
възможно въвеждане на нови още по-амбициозни законодателни изисквания,
относно хранителните отпадъци, отпадъците от текстил и отпадъците от
строителство.
 Националното законодателство, уреждащо обществените отношения, свързани с
управление на отпадъците е хармонизирано с европейското законодателство;
 Въведени са законодателни изменения и допълнения в ЗУО за въвеждане в
националното законодателство на последните изменения в: Рамковата директива за
отпадъците 2008/98/ЕС; Директивата 94/62/ЕС относно опаковките и отпадъците от
опаковки; Директива 99/31/ЕС относно депата за отпадъци.
Програмни документи на европейско и национално ниво с нов програмен период:
Нов план за действие относно кръговата икономика (приет на 11.03.2020г.)
Новият план за действие за кръговата икономика е един от основните градивни елементи
на Европейския зелен пакт, новата европейска програма за устойчив растеж. Предлагайки
мерки по отношение на целия жизнен цикъл на продуктите, новият план за действие има
за цел да подготви икономиката за екологосъобразно бъдеще, да укрепи
конкурентоспособността, като същевременно защитава околната среда и предоставя нови
права на потребителите. Надграждайки върху свършеното от 2015 г. насам, новият план е
насочен към проектирането и производството в кръговата икономика, за да се гарантира,
че използваните суровини остават в икономиката на ЕС колкото е възможно по-дълго.
Планът за действие за кръговата икономика съдържа мерки за:
 Превръщане на устойчивите продукти в норма в ЕС. Комисията ще предложи
законодателство в областта на политиката за устойчиви продукти, за да гарантира,
че продуктите на пазара на ЕС са проектирани да издържат по-дълго, по-лесни са
за повторна употреба, ремонт и рециклиране, и включват възможно най-много
рециклирани материали, а не първични суровини. Еднократната употреба ще бъде
ограничена, преждевременното излизане от употреба ще бъде поставено под
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контрол, а унищожаването на непродадените дълготрайни стоки ще бъде
забранено.
 Повече права за потребителите. Потребителите ще имат достъп до надеждна
информация по въпроси като възможностите за ремонт и трайността на
продуктите, за да могат да взимат устойчиви от екологична гледна точка решения.
Те ще могат да се възползват от истинско „право на ремонт“.
 Акцент върху секторите, в които се използват най-много ресурси и където
потенциалът за кръгова икономика е голям. Ще се предприемат конкретни
действия относно електроника и ИКТ — инициатива за кръгова електроника за
постигане на по-дълъг жизнен цикъл на продуктите и подобряване на събирането и
третирането на отпадъците:
 акумулаторни батерии и превозни средства — нова регулаторна рамка относно
акумулаторните батерии с цел повишаване на устойчивостта и насърчаване на
кръговия потенциал на акумулаторните батерии;
 опаковки — нови задължителни изисквания относно това какво се допуска на
пазара на ЕС, включително намаляване на (свръх)опаковането;
 пластмаси — нови задължителни изисквания за съдържанието на рециклирани
материали и специален акцент върху пластмасовите микрочастици, както и
пластмасите на биологична основа и биоразградимите пластмаси;
 текстилни изделия — нова стратегия на ЕС за текстила с цел засилване на
конкурентоспособността и иновациите в сектора и насърчаване на пазара на ЕС
за повторна употреба на текстилните продукти;
 строителство и сгради — всеобхватна стратегия за устойчива архитектурна
среда, с която се насърчават принципите на кръговата икономика;
 храни — нова законодателна инициатива относно повторната употреба с цел да
бъдат заменени опаковките, съдовете и приборите за еднократна употреба в
хранителния сектор с продукти за многократна употреба.
 Гаранция за по-малко отпадъци. Усилията ще бъдат насочени към избягване на
производството на отпадъци като цяло и преобразуването им във висококачествени
вторични ресурси, за които е необходим добре функциониращ пазар на вторични
суровини. Планът за действие съдържа и поредица от действия за свеждане до
минимум на износа на отпадъци от ЕС и за справяне с незаконния превоз на
отпадъци.
Нова стратегическа програма на ЕС за периода 2019—2024 г.
Целта ѝ е да направлява работата на европейските институции през следващите пет
години, като предоставя цялостна рамка и насока за тази цел В „Новата стратегическа
програма за периода 2019 – 2024 г.“ са начертани приоритетните области, които ще
направляват работата на Европейския съвет и ще предоставят насоки за работните
програми на останалите институции на ЕС. Основните приоритети на стратегическата
програма са:
 защита на гражданите и свободите,
 развиване на здрава и динамична икономическа база,
 изграждане на неутрална по отношение на климата, зелена, справедлива и социална
Европа,

130




насърчаване на европейските интереси и ценности на световната сцена.
В програмата се посочват насоките и мерките за постигането на тези цели.

Национален план за управление на отпадъците в Република България за периода
2021–2028 г.
Изпълнявайки ангажиментите по постигане на заложените в Европейското
законодателство цели, България предприема стъпки за трансформиране на икономиката си
от линейна към кръгова. Промяната в рамковото законодателство по отпадъци е една от
най-важните и първостепенни крачки в прехода към кръгова икономика на ЕС. На
национално ниво е приет пети Национален план за управление на отпадъците (НПУО)
2021-2028 г. и Стратегия и план за действие за преход към кръгова икономика на
Република България, за периода 2021–2027 г., в които са поставени нови цели и
изисквания.
НПУО 2021-2028 г. е одобрен с Решение №459 на МС от 17.06.2021г. Това е основният
стратегически документ в сектора „Отпадъци“ и е изработен от Министъра на околната
среда и водите. Документът дефинира трите основни цели и за тяхното постигане са
разработени 5 програми (с 2 подпрограми). С плана се цели намаляване на вредното
въздействие на отпадъците върху околната среда и здравето на населението. НПУО е план
на прехода от управление на отпадъците към ефективно използване на отпадъците като
ресурс и устойчиво развитие чрез предотвратяване на образуването им. Плана има
ключова роля за ефективното и ефикасно управление на отпадъците в Р България.
Стратегия и план за действие за преход към кръгова икономика на Република
България, за периода 2021-2027 г.
Те са разработени в изпълнение на мярка 589 „Изготвяне на Национална стратегия във
връзка с пакета за кръгова икономика от Програма за управление на правителството на
Република България за периода 2017 –2021 г., като една от поставените цели (Цел 147) за
постигане на ресурсна ефективност чрез прилагане на йерархията при управление на
отпадъците, предотвратяване на образуването им, насърчаване на повторната употреба и
оползотворяването им чрез рециклиране, намаляване на депонирането и ограничаване на
вредното им въздействие върху околната среда и човешкото здраве.
Разработването на стратегията и план за действие за периода 2021-2027 г. е част от
мерките от пакета за преход към кръгова икономика на национално ниво. Планът за
действие обхваща действия в следните области:
 Производство, в т.ч. пакетиране на продуктите и производствени процеси;
 Потребление;
 Управление на отпадъците, което заема централно място в кръговата икономика,
чрез прилагане на практика на йерархията на ЕС за отпадъците.;
 Преход от отпадъци към ресурси – насърчаване на пазара на вторични суровини, в
т.ч. суровини от изключителна важност Действия в областта на приоритетни
области като рециклиране на пластмаси, управление на хранителните отпадъци,
основни суровини, отпадъци от строителство и събаряне, биомаса и продукти на
биологична основа, иновации, инвестиции и други хоризонтални мерки.
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Специфичните цели са свързани с:
• Предпоставки за постигане на устойчива, нисковъглеродна и конкурентоспособна
икономика с ефективно използване на ресурсите;
• Насърчаване на бизнес инициативи, иновации и трансфер на технологии за постигане
на целите на кръговата икономика на национално и европейско ниво;
• Формулиране на необходимите политически действия на национално и местно ниво,
както и изменения на регулаторната рамка;
• Създаване на партньорски механизъм за изпълнение на плана за действие, с участие
на публичния сектор на национално и местно ниво, бизнеса и неправителствения
сектор;
• Постигане на възможно най-добро управление на отпадъците, съдържащи значително
количество суровини от изключителна важност, като вземат предвид
осъществимостта от икономическа и технологична гледна точка и ползите за околната
среда и здравето. Включване на целесъобразни мерки на национално ниво относно
събирането, разделянето и оползотворяването на отпадъци, съдържащи значително
количество от суровини от изключителна важност.
Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха в България 20202030г.
Програмата включва целите, приложимите мерки, които трябва да доведат до намаляване
на емисиите, сроковете за прилагането на мерките, необходимите финансови средства и
отговорните институции. Предвидените мерки са в сектори, които са по-значими
източници на емисии в атмосферния въздух, като селско стопанство, автомобилен
транспорт и битово отопление. В Законодателни приоритети в сектора на отпадъците и
управление на отпадъците в програмата е посочена Стратегическата цел 2 за 2030г., която
гласи:
Спазване на законодателството на ЕС и участие и допринасяне за реализирането на
законодателните ангажименти и инициативи на ЕС като пакета от мерки за създаване на
Кръгова икономика до 2030 г.:
 Минимум 55% от общинските отпадъци да се рециклират до 2025 г., над 60% до
2030 г. и над 65 % до 2035 г.
 Над 50% от отпадъчните пластмасови опаковки да се рециклират до 2025 г.
 Опасните отпадъци от домакинствата да се събират отделно до 2022 г.,
биологичните отпадъци до 2023 г. и текстилът до 2025 г.
 До 2035 г. количеството депонирани общински отпадъци трябва да се намали до
10% или по-малко от общото количество генерирани общински отпадъци.
Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за
действие 2030 г.
С Решение № 621 от 25.10.2019 г. на Министерски съвет беше одобрена Националната
стратегия и План за действие за адаптиране към изменението на климата на Република
България. Целта на Стратегията е да служи като референтен документ, определящ рамка
за действия за адаптиране към изменението на климата и приоритетни направления до
2030 г. Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за
действие на Република България задава рамка за действия за адаптиране към изменението
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на климата (АИК) и приоритетни направления до 2030 г., като идентифицира и
потвърждава необходимостта от действия за АИК както за цялата икономиката, така и на
секторно ниво. Рамковият документ очертава рисковете и уязвимостите в различните
икономически сектори, междусекторните връзки по отношение на тези рискове и
уязвимости, както и макроикономическите последици от изменението на климата като
цяло. Към Стратегията като приложения са включени девет секторни оценки (сектор
земеделие, биоразнообразие и екосистеми, енергетика, гори, човешко здраве, туризъм,
транспорт, градска среда и води), анализ на макроикономическите последици от
изменението на климата и оценка на сектор „Управление на риска от бедствия“.
Актуализацията на Националната концепция за пространствено развитие за периода
2013 - 2025 година (приета с Решение №306 на МС от 07.05.2020г.)
Това е основният документ за регионално и пространствено развитие, който определя
дългосрочните перспективи, цели и приоритети на държавната политика за намаляване на
дисбаланса в развитието на националната територия и съответствието ѝ с другите
секторни и хоризонтални политики. Актуализирането е обвързано и с новата Оперативна
програма за развитие на регионите за периода 2021-2027 г., като определя териториалната
основа за провеждане на държавната политика за регионално развитие, в т.ч. и със
средства от европейските фондове. В актуализираната концепция са отчетени
действащите стратегически документи на международно равнище в областта на
регионалното и пространственото развитие, Морския пространствен план на Република
България и националните стратегически документи за развитие на секторните и
хоризонталните политики.
Нормативна уредба на общинско ниво
Във връзка с изпълнение на изискванията поставените в ЗУО, Община Бургас е
разработила следните нормативни документи, в които са регламентирани правата и
задълженията както на местните власти, така и на физическите и юридически лица,
определени са условията и реда за управление на отпадъците на територията на общината.
Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бургас (Приета с
решение на Общински съвет-Бургас по т. 2, Протокол №34/25.03.2014 г., изм. и доп. с решения на
Общински съвет – Бургас, по т.7, Протокол № 37/24.06.2014 г.; по т.2, Протокол №43/26.06.2018
г.; изм. с Решение №881 от 10.05.2019 г. по адм. дело №450/2019 г. на Административен съд –
Бургас; изм. с Решение №16147/27.11.2019 г. на Върховен административен съд на Република
България; изм. с Решение №77 от 16.01.2020 г. по адм. дело №2538/2019 г. на Административен
съд – Бургас, по т.2 от Протокол №26/26.10.2021 г.)

Община Бургас е разработила Наредба по чл. 22 от Закона за управление на отпадъците.
Тя е основен нормативен акт на общинско ниво за прилагане на действащото
законодателство, програмни документи и политики в сектора „Управление на
отпадъците“. С нея се уреждат реда и условията за изхвърлянето, събирането,
включително разделното, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на
битови отпадъци, включително биоотпадъци, строителни отпадъци, опасни битови
отпадъци, масово разпространени отпадъци. Подробно са обхванати условията, реда и
начина, по които се извършва управлението на всички видове отпадъци, генерирани на
територията на общината. Изпълнението на регламентираните разпоредби е задължение
на всички граждани, фирми и други организации, пребиваващи или осъществяващи
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дейност на териториалните граници на общината, както и за всички лица, които временно
пребивават на територията на Община Бургас. Действащата в общината наредба отговаря
на изискванията за съдържание, произтичащи от ЗУО.
Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Бургас (Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2,
Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3,
Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол
№36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол №43/26.06.2018 г.; по
т.2, Протокол №46/28.08.2018 г.; по т.8, Протокол №49/30.10.2018 г.; по т.1, Протокол
№52/18.12.2018 г.; изм. с Решение №248 от 15.02.2019 г. на Административен съд - Бургас по
адм. д. №3204/2018 г.; по т.1 и т.2, Протокол №55/26.03.2019 г.; по т.1, Протокол
№56/30.04.2019 г.; по т.1, Протокол №60/30.07.2019 г.; по т.3 от Протокол №61/27.08.2019 г.; по
т.2 от Протокол №5/19.12.2019 г.; по т.3 от Протокол №7/27.02.2020 г.; по т.4 от Протокол
№8/31.03.2020 г.; по т.2 от Протокол №9/28.04.2020 г.; по т.3 от Протокол №11/30.06.2020 г.;
по т.4, т.5 и т.6 от Протокол №12/28.07.2020 г.; по т.6 и т.7 от Протокол №13/29.09.2020 г.; по
т.5 от Протокол №16/24.11.2020 г.; по т.3 от Протокол №18/21.12.2020 г.; по т.3 от Протокол
№20/23 и 24.02.2021 г.; по т.1 и т.3 от Протокол №22/26.05.2021 г.; по т.1 от Протокол
№23/29.06.2021 г.; по т.2 от Протокол №24/27.07.2021 г.; по т.1 от Протокол №26/26.10.2021 г.)

Наредбата е издадена на основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и е
одобрена от Общински съвет – Бургас. Наредбата урежда отношенията, свързани с
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги (в т.ч. такса за
битови отпадъци) на територията на Община Бургас, реда и срока на тяхното събиране,
реда, по който лицата, неползващи услуги през съответната година или през определен
период от нея, се освобождават от заплащане, както и реда за освобождаване на отделни
категории лица, изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси. Такса битови
отпадъци е разгледана в Глава втора, Раздел І на Наредбата. Съгласно чл. 16, ал.1 такса за
битови отпадъци се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в
депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата
на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се
определя за всяка услуга поотделно. Не се събира такса за:
 Сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или
други съоръжения на имоти, намиращи се в райони, в които услугите не се
предоставят от общината;
 Сметосъбиране и сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци в депа или
други съоръжения за всички незастроени имоти, намиращи се в границите на
районите, обявени със заповедта на кмета на общината.
Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място, с решение на общинския
съвет, въз основа на одобрена план-сметка включваща разходите за всяка от
гореспоменатите услуги поотделно. Общината уведомява задължените лица за дължимите
от тях такси за съответния период и за сроковете за плащане. В съответствие с
действащият към момента ЗМДТ, за жилищни и вилни имоти на граждани, както и за
жилищни имоти, собственост на физически лица и предприятия по смисъла на Закона за
счетоводството, за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на
битовите отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане на чистотата на
териториите за обществено ползване, размерът на таксата се определя - пропорционално
(в промил) върху данъчната оценка на имота. За нежилищни имоти размерите на таксата
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за сметосъбиране и сметоизвозване и на таксата за обезвреждане на битовите отпадъци в
депа или други съоръжения се определят в левове според количеството на битовите
отпадъци в зависимост от вида, броя и честотата на извозване на декларираните от лицата
съдове за битови отпадъци. Предстоящите промени в законодателството по отношение
определяне на такса за битови отпадъци според количеството и за жилищни имоти,
ще наложат промени в съществуващата общинска наредба.
Съгласно последното изменение на ЗМДТ обнародвано в ДВ бр. 16 от 23.02.2021г., и във
връзка с § 21 от ДР, новите изисквания за определяне размерът на таксата за битови
отпадъци според количеството и отпадане използването на данъчна оценка като основа,
влиза в сила от 1 януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от
преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.
Начинът за изчисляване на размера на таксата за битови отпадъци при прилагане на нови
основи водеща, от която е количеството на отпадъците следва да бъде определен с
наредба на Министерски съвет. Предвидено е такава да бъде приета в срок до 31 март на
годината, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и
жилищния фонд в Република България през 2021 г. По-подробно нови изисквания в ЗМДТ
във връзка с определянето на такса за битови отпадъци според количеството и готовността
на общината са разгледани в анализ 12.
Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас.
С тази наредба се уреждат обществените отношения, свързани с осигуряването,
регулирането и създаването на условия за превенция на нарушенията на обществения ред,
създаването на условия за спокойствие и отдих на гражданите, на територията на Община
Бургас. Тя се прилага по отношение на всички лица, които живеят постоянно или
временно пребивават на територията на общината, както и тези които не живеят, но
притежават имоти на територията на общината. В наредбата са регламентирани забрани
касаещи осигуряването на екологосъобразно управление на отпадъците и поддържане
чистотата на територията на Община Бургас, като се определя и реда за констатиране на
нарушение и налагане на санкции при неизпълнението им.
Основни изводи и препоръки:
На основата на прегледа на европейското, националното и на местната нормативна рамка
в областта на управлението на отпадъците, могат да се направят следните основни изводи:
 На европейско и национално ниво е прието ново обширно и много амбициозно
законодателство в сектора на управление на отпадъците, основаващо се изцяло на
стратегическите и политически документи за „кръгова икономика“ и „нулеви
отпадъци“.
 В следващите пет години се очаква ЕК да направи допълнителни проучвания и е
възможно въвеждане на нови още по-амбициозни законодателни изисквания относно
хранителните отпадъци, отпадъците от текстил и отпадъците от строителство.
 Въведената общинска нормативна уредба на Община Бургас отговаря на
програмните документи и политики посочени в националната правна рамка и
съдържа конкретни разпоредби, по отношение правата и задълженията на местната
власт в сектор „Управление на отпадъците“. Наред с новопредстоящите нормативни
промени в законодателството по отношение на сектор управление на отпадъците е
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необходимо навременно отразяване на нормативните промени в местната
нормативна уредба, както и промени в нормативните документи на общината,
съобразно местните условия и възникващи потребности в общината;
Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бургас, отговаря по
съдържание и обхват на изисквания на чл. 22 от ЗУО. Наредбата ясно детайлизира
правата и задълженията на общинската администрация, физическите и
юридическите лица, при чиято дейност се образуват отпадъци.
Община Бургас провежда политика и мерки в областта на управлението на
отпадъците на основата на добре разработени, ясни и детайлни стратегически и
програмни документи, одобрени от общински съвет. Изготвят се ежегодни отчети по
приетите програми.
Поставят се амбициозни цели, а предприетите дейности за постигането им са изцяло
съобразени с йерархията на управление на отпадъците и налагането на принципите
на кръговата икономика.
Въведени са добри практики за предотвратяване на образуването и подготовката за
повторна употреба на битови отпадъци от други Европейски градове.
Насоките, по които общината работи за изпълнение на законодателството в областта
на отпадъците са изграждането на интегриран модел за устойчиво управление на
отпадъците в регион Бургас чрез включване на всички заинтересовани страни. Като
резултат се очаква достигане на максимално оползотворяване на генерираните
отпадъци и превръщането им в полезен ресурс.
Съгласно направената оценка, основните изводи са, че Община Бургас успява да
приложи изискванията на нормативната уредба в своята дейност. За някои от
изискванията са необходими време и ресурси за осъществяването им като за целта са
заложени различни мерки и дейности, както в настоящата програма, така и в
местните нормативни документи.
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3. АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ОТПАДЪЦИТЕ
Един от подходите за ефективно управление на отпадъците, позволяващо постигане на
целите и изпълнение на мерките за кръгова икономика е между-общинско сътрудничество
по осигуряване и организация на услугите по отношение на отпадъците на регионален
принцип.
Обща информация за регионалните сдружения по управление на отпадъците (РСУО)
Дейността на регионалните сдружения по управление на отпадъците е регламентирана в
чл. 24 – чл. 28 от ЗУО, където са включени конкретни изисквания и правила за
създаването и функционирането им, за да се подпомогнат общините за общо управление
на битовите отпадъци, и особено за изграждането и експлоатацията на съоръжения за
битовите отпадъци и подготовка и реализация на проекти с европейско и национално
финансиране.
Регионалното сдружение е юридическо лице със седалище в общината, която е собственик
на терена, върху който е изградено или се предвижда изграждането на съоръжението за
третиране на отпадъци, или която има учредено право на строеж. То възниква от датата на
неговото първо общо събрание, протоколът от което се изпраща на министъра на околната
среда и водите и на съответния областен управител. Членове на РСУО могат да бъдат
само общини.
Целта на РСУО да се постигне ефективно събиране, транспортиране и третиране на
отпадъците в общините съобразно изискванията на ЗУО, както и изпълнение на
задълженията по ЗУО на общините при минимизирани съвкупни разходи. Добрата
организация на дейността на РСУО е основен фактор за постигане на целите от общините
за оползотворяване и рециклиране на отпадъците, тъй като съгласно ЗУО целите са
регионални, изпълняват се съвместно от общините, които разпределят задълженията си за
изпълнение на тези цели, като една община може да участва само в едно регионално
сдружение. В случай че община откаже да участва, предизвика забавяне, осуети
създаването или функционирането на РСУО, тя следва да заплати вредите и пропуснатите
ползи на останалите общини от съответния регион.
Ключовата цел на регионалното сдружение е да се създаде субект, който да има устойчив
институционален капацитет и управление на Регионалната система за управление на
отпадъците. Органи на управление на Регионалното сдружение са Общото събрание и
Председателят на сдружението. Неговата дейност се подпомага и осигурява от
съответните общински администрации.
Органи на управление на РСУО
Органи на управление на РСУО са Общото събрание и председателят на сдружението.
Председателят на РСУО:
 представлява сдружението
 изготвя дневния ред за заседанията на общото събрание
 свиква и ръководи заседанията на общото събрание
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поддържа достоверна информация за броя на жителите на общините - членове
на регионалното сдружение, на основата на официалните данни от НСИ
организира и ръководи изпълнението на решенията на общото събрание
извършва други дейности, възложени му от общото събрание.

Председателят на РСУО се избира измежду кметовете на общините, участващи в РСУО,
за срок, съвпадащ с мандата му като кмет. Председателят на сдружението участва в
гласуванията на Общото събрание наравно с останалите кметове на общини.
Общо събрание на РСУО – участници и процедури
Общото събрание на Регионалното сдружение се състои от кметовете на участващите в
него общини. Ако съответният регион за управление на отпадъците, попада на
територията на две или повече области - техните областни управители, участват в общото
събрание на регионалното сдружение без право на глас. Общото събрание на сдружението
се свиква от неговия председател веднъж на 6 месеца или по искане на кмета на
участващите в сдружението общини или от областния управител.
Свикването на Общо събрание става чрез писмена покана с дневен ред до кметовете на
общините и Областния управител. Общото събрание се провежда, ако на него присъстват
кметовете на всички общини, членове на регионалното сдружение или ако присъстват
най-малко две трети от кметовете и те представляват най-малко две трети от жителите на
всички общини - членове на регионалното сдружение.
За проведените заседания на Общото събрание се съставят протоколи, които се подписват
от неговия председател и от присъстващите кметове. Решенията на Общото събрание са
неразделна част от протоколите, които се публикуват на страниците в интернет на
общините, включени в Регионално сдружение, в срок от една седмица след провеждане на
заседанието и се изпращат на Министъра на околната среда и водите и на съответния
Областен управител. Решенията на Общото събрание подлежат на обжалване само от
заинтересованите общини по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Община,
която не изпълни решение на Общото събрание в определения ѝ за това срок, отговаря за
нанесените вреди и пропуснатите ползи на членовете на Регионалното сдружение.
Правомощия на Общото събрание на РСУО
Общото събрание взема решения за:
 избор на председател
 приемане на нови членове в регионалното сдружение
 даване становище за присъединяване на община към РСУО
 определяне на отделните съоръжения за третиране на отпадъци, структурата и
развитието на регионалната система за управление на отпадъци
 определяне на общините, които възлагат обществени поръчки за избор на
доставчици и изпълнители по изграждането на елементите на регионалната
 система за управление на отпадъци, както и за представителността на общините в
комисиите за провеждане на обществените поръчки
 разпределението на задълженията между отделните общини за изпълнение на
целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от хартия и картон,
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пластмаса, метал и стъкло, както и целите за ограничаване на количеството
депонирани биоразградими битови отпадъци и тяхното оползотворяване
приемане на инвестиционна програма за развитието на регионалната система за
управление на отпадъците
определяне на реда и начините за събиране и разпределение на дължимата цена от
потребителите на системата (общините - членове на РСУО)
даване на съгласие и определяне на цените в случаите, когато регионалната
система за управление на отпадъците се ползва от общини извън регионалното
сдружение или от други притежатели на отпадъци
осъществяване на контрола на експлоатацията на регионалната система за
управление на отпадъците и дейността на избрания оператор/и
собствеността на регионалното депо и/или на съоръженията за третиране на
отпадъци
вътрешни правила за работа на сдружението
други въпроси, свързани с дейността на регионалното сдружение.

Организация на дейността на регионалните сдружения
Регионалното сдружение за управление на отпадъците, осъществява дейността си при
спазване на:
 йерархия на управление на отпадъците;
 принципа за равнопоставеност;
 принципа на свободно сдружаване и взаимен интерес на общините, като не могат
да се запазват привилегии за учредителите;
 принципа на прозрачност и отговорност.
Общините членове на регионалното сдружение определят собствеността на регионалното
депо и/или друго съоръжение за третиране на отпадъците. Собствеността може да бъде:
 на общината, която е собственик на терена или има учредено право на строеж
върху определения за изграждане терен;
 съсобственост на общините - членове на сдружението;
 съсобственост между финансиращия частен партньор и общината - собственик на
терена, и/или общините - членове на сдружението;
 собственост на финансиращия частен партньор за съоръженията за подготовка
преди оползотворяване или обезвреждане и оползотворяване на отпадъците.
Цената за третиране на тон отпадък, постъпил в регионалната система за управление на
отпадъците, е еднаква за всички членове на регионалното сдружение и в нея не може да
бъде калкулирана печалба за сдружението. Община, неучастваща в регионалната система
за управление на отпадъците, може да ползва същата или друга такава при условия и цени,
определени от съответното регионално сдружение.
Правомощия на общински съвет
Общинският съвет на съответната община приема решение за участие в регионалното
сдружение. Общинският съвет на община от РСУО може да приеме решение за
присъединяването й към сдружение на общини от друг регион, при условие, че не се
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осуетява създаването или функционирането на регионалното сдружение или регионалната
система за управление на отпадъците в собствения й регион след представяне на
положителни становища на двете РСУО и на РИОСВ. Общинският съвет взема решения и
по всички въпроси от компетенциите на Общото събрание на РСУО, за които законите на
страната или приетите от общините правила изискват решение на Общинския съвет.
Кметът на община е длъжен да получи съответната санкция за гласуване в Общото
събрание.
Администриране и финансиране на дейността на регионалните сдружения
Регионалното сдружение няма за цел да формира и не разпределя печалба и не придобива
собственост. Неговата дейност се подпомага и осигурява от съответните общински
администрации.
Тези разпоредби на закона не ограничават правото на общините, участващи в РСУО, да
създадат общо звено за подпомагане организацията и дейността на Общото събрание на
РСУО, с пропорционален финансов принос за неговата издръжка. С цел укрепване на
капацитета на РСУО и изпълнение от звеното за организация на дейността е възможно
въвеждане на нормативно изискване за определен финансов принос на общините.
Целесъобразно е тези звена да организират възлагането на общи за региона
прединвестиционни проучвания, разработване на регионални програми за управление на
отпадъците, покриващи цялата РСУО и др. общи за региона проучвателни дейности.
Общините могат да получат финансиране на проекти в областта на управление на
отпадъците от европейските фондове, държавния бюджет, Предприятието за управление
на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната
среда и водите или други национални публични източници на финансиране само след
създаването на Регионално сдружение, като правото на финансиране не се прилага в
случаите, когато съответният регион се състои от една община.
РСУО – Регион Бургас
„Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Бургас“ е учредено по реда
на ЗУО на събрание, проведено на 16.10.2014г. в гр. Бургас от Общините Айтос, Бургас,
Камено, Карнобат, Несебър, Поморие Руен, Средец и Сунгурларе с председател кмета на
Община Бургас. Основната цел на сдружението се изразява в ефективно събиране,
транспортиране и третиране на отпадъците, съобразно изискванията на чл. 6 ал. 1 и
гарантиране изпълнението на задълженията по чл. 19 от Закона за управление на
отпадъците.
Средствата за постигане на целта са:
- Обединяване усилията на общините Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Несебър,
Поморие Руен, Средец и Сунгурларе за разрешаване на проблемите свързани с
опазването на околната среда и управлението на отпадъците;
- Взаимодействие с МОСВ, други централни и местни органи на управление, научни
институти, бизнес и обществеността при решаване на въпроси свързани с опазване
на околната среда и управление на отпадъците;
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-

-

Сътрудничество по проект „изграждане на регионална система за управление на
отпадъците в региона Бургас“, финансиран по ПС 2 на ОПОС 2007-2013г.
Разработване на стратегия и регионална програма за управление на отпадъците,
които да осигурят екологични и икономически устойчиви услуги за населението на
общините-членки, както и определяне на отговорностите на общините, участващи
в регионалната система;
Осигуряване на подходящи площадки за съоръжения за третиране на отпадъците и
извършване на съответните съгласувателни и отредителни процедури.

Изградената към момента регионална система за управление на отпадъците в регион
Бургас се състои от един комплексен обект (РПУО Бургас) и две претоварни станции (ПС)
в Несебър и Карнобат, обслужващи периферните селища. В процес на изграждане е
анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци в регион Бургас,
разположена в ПЗ Север, гр. Бургас. Анаеробната инсталация ще обслужва общините
Бургас, Несебър и Поморие, които са с най-голям принос в образуването на биоразградими
отпадъци в региона.

Фиг. 3-01. Териториален обхват на РСУО Бургас
Общините, включени в РСУО – регион Бургас са групирани в три зони на обслужване. В
първа зона (централна) общините Бургас, Айтос, Камено, Руен и Средец транспортират
отпадъците директно до РПУО Бургас, където са изградени:
 Инсталация за сепариране на смесени битови отпадъци,
 Инсталация за аеробно компостиране, включваща мобилна мелачка (шредер);
 Инсталация за балиране;
 Инсталация за раздробяване на строителни отпадъци;
 Инсталация за раздробяване на едрогабаритни отпадъци;
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Инсталация за производство на дървесен мулч/чипс;
Площадка за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци от
населението „Екопарк“.
Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО) „Братово – запад“.

„Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо общините Камено,
Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе” (РПУО Бургас)
е разположено на територията на с. Полски извор, Община Камено, Област Бургас с обща
площ 27.9 хектара. Експлоатацията на всички инсталации и съоръжения изградени на
територията на РПУО Бургас се извършва съгласно условията посочени в издадено
Комплексно разрешително № 385-Н2/2020г. с оператор Община Бургас, чрез Общинско
предприятие „Чистота Еко“.
Общините от втора – крайбрежна зона Несебър и Поморие се обслужват от претоварна
станция Несебър, а общините от трета (вътрешна) зона Карнобат и Сунгурларе – от
претоварна станция Карнобат. Община Сунгурларе извозва директно отпадъците до РПУО
Бургас. На претоварните станции са изградени: съоръжения за компактиране и
претоварване за транспорт до регионалното депо, съоръжения за третиране на строителни
и едрогабаритни отпадъци, площи и оборудване за приемане на разделно събрани
отпадъци.
На РДНО Братово – запад отпадъците се приемат за обезвреждане (депонират) след
предварително третиране на сепариращата инсталация, разположена на депото.
Капацитетът на изградената първа клетка на регионално депо „Братово- запад“ е на
изчерпване и в момента се изгражда 2 клетка, която е оформена и се прави обвръзка с
комуникациите. Всички общини в регионалното сдружение участват със средства за
изграждането на клетката. ПС-Карнобат и ПС-Несебър са в нормална експлоатация, като
на тях се извършва третиране и на строителни и биоразградими отпадъци.
На ПС – Несебър е изградена сепарираща инсталация, която се обслужва от външен
изпълнител, с предназначение сепариране на битовите отпадъци от общини Несебър и
Поморие и отпадъците от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки и
разделно събиране на битови отпадъци на общини Несебър и Поморие.
С решение на общото събрание на РСУО, общините от Регион Бургас изпълняват целите
определени по чл. 31, ал. 1, т.2 от ЗУО съвместно, чрез децентрализиран модел. Общините
Бургас, Несебър и Поморие чрез използване на обща инсталация за анаеробно третиране
на разделно събрани биоразградими отпадъци, останалите общини чрез локални
съоръжения и подходи за третиране на биоразградими отпадъци. Всички общини имат
право да използват компостираща инсталация, изградена на територията на регионално
предприятие за управление на отпадъците – регион Бургас (РПУО Бургас).
Регионалната система за управление на отпадъците в регион Бургас вкл. РПУО Бургас и
ПС Несебър и Карнобат е реализирана по проект DIR5102118-1-22 „Изграждане на
регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас“, финансиран по
оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013г.“, № BG161PO005/10/2.10/05/18.
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Проект „Изграждане на анаеробна инсталация и разделно събиране на биоразградими
отпадъци на територията на регион Бургас“ се реализира по ОП „Околна среда 20142020“, подкрепен от ЕФРР и собствено финансиране от общините участнички – Бургас,
Несебър, Поморие.
За новия програмен период, в НПУО 2021-2028г., Регион Бургас е включен в индикативен
списък на РСУО, в които могат да се изградят депа за битови отпадъци, допълнителни
клетки и довеждаща инфраструктура.
Основни изводи и препоръки
 Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Бургас“ е учредено по
реда на ЗУО на събрание, проведено на 16.10.2014г. в гр. Бургас от Общините Айтос,
Бургас, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие Руен, Средец и Сунгурларе с
председател кмета на Община Бургас.
 Основната цел на сдружението се изразява в ефективно събиране, транспортиране и
третиране на отпадъците, съобразно изискванията на чл. 6 ал. 1 и гарантиране
изпълнението на задълженията по чл. 19 от Закона за управление на отпадъците.
 Като водеща община, която да възлага обществени поръчки за избор на доставчици и
изпълнители по изграждането на елементите на регионалната система за управление
на отпадъците, както и представителността на общините в комисиите за провеждане
на обществени поръчки е определена Община Бургас;
 Осигурено е организационно и ресурсно обезпечаване на дейностите по управление
на отпадъци в обхвата на регионалната система за управление на отпадъците.
 Изградената към момента регионална система за управление на отпадъците в регион
Бургас се състои от един комплексен обект (РПУО Бургас) и две претоварни станции
(ПС) в Несебър и Карнобат, обслужващи периферните селища.
 Общините Бургас, Айтос, Камено, Руен и Средец транспортират отпадъците директно
до РПУО Бургас. Общините от втора – крайбрежна зона Несебър и Поморие се
обслужват от ПС Несебър, а общините от трета (вътрешна) зона Карнобат и
Сунгурларе – от ПС Карнобат.
 РПУО Бургас е лицензирано съоръжение за третиране на отпадъците с разрешителен
документ по реда на чл. 35 от ЗУО – комплексно разрешително КР №385-Н2/2020г.
 Дейността по експлоатация и поддръжка на РПУО Бургас е възложена на Общинско
предприятие „Чистота Eко”;
 В процес на изграждане е анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими
отпадъци в регион Бургас, разположена в ПЗ Север, гр. Бургас. Анаеробната
инсталация ще обслужва общините Бургас, Несебър и Поморие, които са с най-голям
принос в образуването на биоразградими отпадъци в региона.
 С решение на общото събрание са разпределени задълженията между отделните
общини в региона за изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО.
 Активността на участие на общините в заседанията на Общите събрания на РСУО е
висока, като почти всички общини участват редовно в заседанията. Наблюдава се
висока степен на единомислие на общините при вземането на решения от РСУО.
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4. АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ 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.
 Анализ на функциите на общината за управление на отпадъците
Правомощията на кмета на общината, като орган на изпълнителната власт и на функциите
на общинската администрация за управление на отпадъците, образувани на територията
на съответната община са регламентирани в националното законодателство чрез Закона за
управление на отпадъците, така и от решенията на общинския съвет, като местен
представителен орган в т.ч. и общинската наредба по чл. 22 от ЗУО.
Кметът на общината е задължен да организира управлението на битовите и строителните
отпадъци, образувани на нейна територия, както и да осигурява необходимите условия,
при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица, на които е
предоставено право да извършват дейности по тяхното събиране, транспортиране,
оползотворяване и/или обезвреждане.
В обобщен вид, функциите на местната власт по управление на отпадъците могат да се
групират в следните направления на компетентност:

функции по политиката за отпадъците - изготвяне на планови и нормативни
документи в областта на управлението на отпадъците;

функции по предоставяне на услуги - дейности по събиране, включително
разделното, съхраняване, транспортиране и третиране на отпадъците. Финансово
обезпечаване чрез разработване на годишни план-сметки и определяне на годишните
такси за предоставяне на услугите свързани с управление на отпадъците;

функции по наблюдение и контрол – извършване на контрол и инспекции, в т.ч.
превантивен, текущ и последващ контрол и координация с други органи;

функции за информиране и привличане на обществеността - обществени
консултации, информационно-разяснителни дейности.
Възложените с нормативната уредба правомощия и задължения на кмета на общината са
обезпечени чрез функциите на административните звена в общинската администрация.
Организацията на дейността, функционалните задължения и числеността на
административните звена в общинската администрация, са определени в утвърденият със
Заповед на кмета „Устройствен правилник на общинска администрация на Община
Бургас“. В зависимост от начина на подпомагане изпълнението на правомощията на
кмета, определени звена имат основна функция, която подпомага по същество определено
правомощие или спомагателна функция, която се изразява в съдействие и координация.
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Контролни функции
Кметовете на общини имат следните правомощия в сферата на инспекциите, като ЗУО им
предоставя правомощия за контрол на:
 Дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното,
съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци;
 Дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на общински
и/или регионални депа;
 площадките за дейностите с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ);
 спазването на други изисквания, определени с общинската наредба за управление
на отпадъците;
 изоставянето на битови отпадъци и нерегламентираното им изхвърляне (от 2022г.).
Кметът на общината контролира и закриването, рекултивацията на терените и
последващия мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци на територията на
съответната община.
Кметът на общината по местонахождение на площадката за дейности с отпадъци от черни
и цветни метали упражнява контрол за спазване на условията и реда за извършване на
тези дейности съобразно своите компетенции. За констатираните нарушения при
проверките кметът на общината в 14-дневен срок информира директора на съответната
РИОСВ, като му изпраща всички документи.
ЗУО регламентира също видове контрол, минимална честота на контролните проверки и
актовете, които се съставят от контролните органи. Контролът може да бъде обособен в
следните основни групи:
 документален контрол – проверка на представени документи от задължените лица
за спазване на изискванията на закона и наредбите
 проверка на място в обектите за спазване на изискванията на закона и наредбите.
ЗУО предвижда минимална честота на проверките от контролните органи, в т.ч. от
общините, съобразно техните компетенции по закона, както следва:
 Поне веднъж годишно извършват проверка на документите, които се изискват от
закона и подзаконовите нормативни актове по прилагането му на лицата, при чиято
дейност се образуват отпадъци, и/или извършващи дейности с отпадъци.
 Проверката на място е независима от проверката на документи и се осъществява
поне веднъж годишно в мястото на извършване на дейността и в присъствието на
проверявания или на лица, които работят за него. В отсъствието на такива лица
проверката се извършва с участието на поне един свидетел.
От гледна точка на целта на контролната дейност, контролът се разграничава в три групи:
- Текущ контрол. Това е контрол, който по предварително определен график
периодично и превантивно се извършва на задължените лица по отношение на това
дали спазват изискванията на закона и наредбите.
- Последващ контрол. Това е контрол за установяване от контролните органи дали са
изпълнени дадените от тях предписания качествено и в срок, в случаите, в които са
констатирани нарушения на нормативната уредба.
- Проверки по сигнал. Това са проверки, осъществявани при сигнали за нарушения,
подадени от граждани, юридически лица и институции.
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 Състояние на човешките ресурси с възложени функции за управлението на
отпадъците в Община Бургас
В Община Бургас организацията и контролът на работата на общинската администрация в
областта на опазването на околната среда по всичките й компоненти, включително
управлението на отпадъците е възложена на заместник кмет по „Стратегическо
развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“.
Изпълнението на дейностите по управление на отпадъците (вкл. разработване на планове
и програми, предоставяне на услуги, контрол и информираност на обществеността) са
възложени на обособено административно звено Дирекция „Околна среда“, като част от
специализираната администрация. Съгласно Устройствения правилник на Община Бургас,
дирекцията осъществява следните функции свързани с управлението на отпадъците:
 Подпомага планирането, разработването и реализацията на програмни и
стратегически документи за устойчиво управление на околната среда по
компоненти вкл. и управление на отпадъците;
 Участва в подготовката и реализацията на проекти и програми в областта на
околната среда вкл. и управление на отпадъците;
 Осъществява цялостната дейност по управление на отпадъците на територията на
общината (предварително третиране, събиране, извозване и депониране на ТБО);
 Организира системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки, електрическо и
електронно оборудване, ИУМПС, негодни за употреба батерии и акумулатори,
излезли от употреба гуми, строителни отпадъци, биоразградими отпадъци и др.;
 Подпомага прилагането на принципите на кръговата икономика и подхода „нулеви
отпадъци“;
 Организира поддържането на актуални електронни бази данни за компонентите на
околната среда – в т.ч. отпадъци;
 Планира и контролира разходването на средствата за управление, контрол и
регулиране на дейностите по опазване на околната среда в т.ч. и управление на
отпадъците.
 Планира необходимите средства за извършване на дейностите по поддържане на
чистотата на територията на Община Бургас и контролира разходването им;
 Извършва контрол за спазването на нормативните актове в областта на
управлението на отпадъците;
 Извършване на проверки и отговори по сигнали и жалби, свързани с нарушаване
и/или замърсяване на околната среда;
 Извършване на дейности, свързани с реализиране на административно наказателна
отговорност при установени нарушения на законодателството за околна среда.
В изпълнение на функциите си и поставените конкретни задачи дирекция „Околна среда“
изготвят становища, отчети, доклади, докладни записки, анализи, програми, концепции,
позиции, проекти на решения по конкретните въпроси, вътрешни актове и други
документи касаещи управлението на отпадъците. По въпроси от смесена компетентност,
административните звена в общината си взаимодейства пряко като водещото звено
обобщава окончателното становище.
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Функциите на Дирекция „Околна среда“ по управление на отпадъците са допълнително
конкретизирани в длъжностните характеристики на служителите. В дирекцията са
включени два отдела: „Отдел Климат, енергия и околна среда, адаптация към промените
на климата“ и Отдел „Опазване на околната среда“. Към Дирекция „Околна среда“
общият брой служители отговорни за управление на отпадъците са 2 бр. експерти и 10 бр.
инспектори.
Директорът на Дирекция „Околна среда“ планира, организира, контролира, отчита и
носи отговорност за дейностите по управление на отпадъците в Община Бургас.
Отдел „Опазване на околната среда“ – организира 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. Участва
в изготвянето и изпълнението на общински наредби, стратегически документи (стратегии,
програми, планове) и политики, а също и на проекти свързани с управлението на
отпадъците. Планира 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, координира и контролира
цялостната дейност по управление на отпадъците на територията на общината.
Отдел „Климат, енергия и околна среда, адаптация към промените на климата“ в
сферата на управление на отпадъците, служители от отдела участват при извършване на
контролна дейност, както и в изготвянето и изпълнението на стратегически документи
(стратегии, програми, планове).
Контролните функции по управление на отпадъците са възложени на 10 инспектори и 2
експерти към Дирекция „Околна 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. Извършват проверки по
сигнал подаден от граждани, юридически лица или институции.
Служителите имат необходимата квалификация и професионалния опит за извършване на
дейности по управление на отпадъци.
По отношение на материално-техническата и информационната обезпеченост,
служителите разполагат с добра техническа база. Осигурени са необходимите помещения,
офис оборудване и техника за изпълнение на дейностите и услугите в областта на
отпадъците.
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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 събиране, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на битови и
строителни отпадъци се възлагат на общинско предприятие и външни фирми, чиито
дейности подлежат също на постоянен контрол от страна на дирекцията. 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 2020 г. служителите към дирекция „Околната среда“ са извършили общо 2775 броя
проверки, като дейността обхваща цялата територия на Община Бургас – гр. Бургас, гр.
Българово и 10 съставни селища, разположени на територия от 488 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.
За спазване на изискванията на ЗУО като значим фактор за успеха на контрола по
управление на отпадъците е сътрудничеството на общината с други контролни органи, с
които осъществява постоянна координация и взаимодействие РИОСВ, РПУ на МВР и
Пътна полиция.
Анализът на функционалните характеристики на структурните звена показва, че
контролните правомощия на кмета на Община Бургас съобразно изискванията на ЗУО се
изпълняват, както относно обхвата, така и относно регламентираните видове контрол и
минималната честота на контролните проверки.
Основни изводи и препоръки
 В Община Бургас дейностите, свързани с управление на отпадъците, в т.ч. и
контролни функции са възложени на Дирекция „Околна среда ”;
 Функциите на дирекция „Околна среда“ са разписани в Устройствения правилник
на общинската администрация. Като всички задължения, свързани с управлението
на отпадъците са ясно формулирани, което е предпоставка за по-ефективна
организация, контрол и отчитане при изпълнението им;
 Функциите на структурните звена в общинската администрация осигуряват
възложените с нормативната уредба правомощия.
 Квалификацията на общинските служители с възложени функции за управление на
отпадъците е добра. За повишаване и поддържане на административния капацитет
е необходимо провеждане на периодични обучения на служителите, в т. ч. участие
в семинари/работни срещи по управление на битовите отпадъци - с акцент върху
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управление на биоразградимите отпадъци в т.ч. хранителни отпадъци,
рециклируеми битови и строителни отпадъци, прилагане на добри практики по
разделно събиране, рециклиране и предотвратяване на отпадъците;
Материално-техническата и информационната обезпеченост на служителите с
функции за управление на отпадъците в специализираната администрация на
Община Бургас е добра.
Националното законодателство ясно разграничава и регламентира отговорностите
на институциите на централно и местно ниво по отношение извършването на
инспекции и контрол на дейностите с отпадъци.

5. АНАЛИЗ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАМЪРСЕНИ В МИНАЛОТО ПЛОЩАДКИ ЗА
ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И ОСЪЩЕСТВЕНИ МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
5.1. Общински депа с преустановена експлоатация или чиято експлоатация ще се
преустанови в периода на настоящата програма
През 2015 година след въвеждането на регионалната система за управление на отпадъците
е преустановена експлоатацията на общинско депо Братово. С цел да се ограничи
неблагоприятното въздействие на натрупаните отпадъци върху околната среда е
извършена техническа рекултивация на терена на общинското депо с площ от 117 декара,
в землището на с. Полски извор, Община Камено. Дейностите по рекултивация
приключиха през септември 2021 г., в изпълнение на проект „Закриване, рекултивация и
мониторниг на депо за неопасни отпадъци – Братово“, договор № BG16M1OP002-2.0100034-C01 по Оперативна програма „Околна Среда 2014-2020г.“, съфинансирана от
Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз. Реализирането на
проекта допринесе за изпълнението на ангажиментите на Република България по
Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци, в т.ч. процедура по нарушение
на правото на ЕС във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16
юли 2015 г.
Рекултивацията на общинско депо „Братово“ е изпълнена съгласно одобрен работен
проект и в съответствие с Наредба №26 за рекултивация на нарушени терени,
подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.
В рамките на техническата рекултивация бяха изпълнени следните дейности:
- Почистване на площи от замърсени почви;
- Предепониране на отпадъци за оформяне проектната рекултивационна повърхност
на старото общинско депо;
- Изграждане на системата за третиране на инфилтратни води от депото – напорен
тръбопровод, ретензионен басейн, изпарителен участък, помпени станции и др.;
- Изграждане на газоулавящата и газоотвеждащата система, състояща се от десет
газови кладенеца;
- Изграждане на изравнителен пласт върху оформената проектна повърхност на
депото;
- Изграждане на горен изолиращ пласт;
- Изграждане на дренажна система на горния изолиращ екран;
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-

Изграждане на рекултивационен пласт;
Изграждане на система от канавки за отвеждането на повърхностните води –
необлицовани и облицовани.
Система за контрол и мониторинг.

В работния проект е предвидена и „Биологична рекултивация“, която следва да се
извършва след приключване на техническата и включва комплекс от агротехнически и
агрохимически мероприятия за създаване на условия за затревяване.
Следексплоатационни грижи и мониторинг
Съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредба №6 от
27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на
други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци,
Община Бургас като собственикът на общинското депо, осъществява поддръжка и
следексплоатационни грижи, в т.ч. контрол и наблюдение на параметрите на околната
среда за най-малко 30 години след закриване на депото. Поддръжката и
следексплатационните грижи се осъществяват в съответствие с одобрен план за контрол и
мониторинг.
Община Бургас е сключила договор с изпълнител за извършване на следексплоатационен
контрол и мониторинг на параметрите на околната среда на старото общинско депо.
Осигурени са организационно, финансово и технически следексплоатационните грижи и
мониторинг за депото, съгласно изискванията на Наредбата за условията и изискванията
за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за третиране на
отпадъци.
На територията на Община Бургас няма други депа с преустановена експлоатация.
Капацитетът на изградената първа клетка на регионално депо „Братово запад“ е на
изчерпване и в момента се изгражда втора клетка. В периода на действие на програмата се
очаква експлоатацията на клетка 1 да бъде преустановена и да се извърши рекултивация
на терена.
Основната цел на проектите за закриване и рекултивация на депата е да се постигне
високо ниво на опазване на човешкото здраве и околната среда и спазването на
директивите на ЕС и националното законодателство в областта на управление на
отпадъците, както и да се осигури изпълнението на задължителните дейности по
мониторинг и последващ контрол.
5.2. Нерегламентирани сметища и стари замърсявания
Ежегодно общинска администрация извършва проверки за наличието на изхвърлени
отпадъци на нерегламентирани места в Община Бургас, както и за образувани нови
такива. В следствие, на което ежегодно се установяват локални нерегламентирани
замърсявания, които се почистват. Предприемат се своевременни мерки за почистване на
замърсяванията, както и за не допускането им, в т.ч. съставяне на актове на нарушителите,
които замърсяват.

150

Изхвърлянето на отпадъци на нерегламентирани места е нарушение на законовата уредба
за опазване на околната среда. Глобата за нарушителите е до 5000 лева. За установяване
на нарушителите в Бургас има поставени камери за видеонаблюдение при контейнерните
площадки. С помощта на заснетите от тях кадри вече има съставени актове на нарушители
за неправилно изхвърляне на отпадъци и замърсяване на околната среда.
Ежегодно в план-сметките за определяне на такса битови отпадъци, Община Бургас
предвижда средства за поддържане на обществени територии, в т.ч. и почистване на
образувани замърсявания.
Основни изводи и препоръки
 Дейностите по техническа рекултивация на общинско депо с преустановена
експлоатация, са приключили през септември 2021 г., в изпълнение на проект
„Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци – Братово“,
договор № BG16M1OP002-2.010-0034-C01 по Оперативна програма „Околна Среда
2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на
Европейския съюз.
 Община Бургас като собственикът на общинското депо, осъществява поддръжка и
следексплоатационни грижи, в т.ч. контрол и наблюдение на параметрите на
околната среда за най-малко 30 години след закриване на съоръжението.
Поддръжката и следексплатационните грижи се осъществяват в съответствие с
одобрен план за мониторинг.
 Осигурени са организационно, финансово и технически следексплоатационните
грижи и мониторинг за депото, съгласно изискванията на Наредбата за условията и
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и
инсталации за третиране на отпадъци.
 На територията на Община Бургас няма други депа с преустановена експлоатация.
Капацитетът на изградената първа клетка на регионално депо „Братово запад“ е на
изчерпване и в момента се изгражда втора клетка. В периода на действие на
настоящата програма се очаква експлоатацията на клетка 1 да бъде преустановена и
да се извърши рекултивация на терена.
 В следващия програмен период общината следва да спазва всички предвиждани
изисквания и технологии в изготвените проекти и поддържане на постоянен
контрол и мониторинг върху дейностите по следексплоатационни грижи на депа с
преустановена експлоатация.
 Ежегодно общинска администрация извършва проверки за наличието на
изхвърлени отпадъци на нерегламентирани места, както и за образувани нови
такива. Предприемат се своевременни мерки за почистване на замърсяванията,
както и за не допускането им.
 Въпреки вложените средства, ефективността на различните форми на контрол
относно предотвратяването и повторното замърсяване не е достатъчна. С
ежегодното почистване проблемът не може да бъде разрешен и е необходим нов
подход по отношение на мерките за минимизиране на екологичния риск по
отношение степента на замърсяване с битови и строителни отпадъци в общината.

151

6. АНАЛИЗ НА ВЪВЕДЕНИТЕ СХЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА
ПРИНЦИПА НА „ОТГОВОРНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ” И „ЗАМЪРСИТЕЛЯТ
ПЛАЩА”
В страната се прилагат успешно няколко основни схеми за управление на отпадъците в
т.ч.: отговорност на причинителя и притежателя за образуваните отпадъци при
производството на стоки и услуги, разширена отговорност на производителя относно
6 групи масово разпространени отпадъци и схема за отговорност на домакинствата и на
другите лица, които генерират подобни на битовите отпадъци.
Същност на принципите „Разширена отговорност на производителя“ и „Замърсителят
плаща”
Анализът на прилаганите схеми за управление на отпадъците, в т.ч. формите на
управление и възлагане на услугите в разглежданата област, е осъществен през призмата
на два основополагащи принципа на европейските и националната екологични политики,
в т.ч. и политиките по управление на отпадъците.
Принципът „Разширена отговорност на производителя“ (РОП) е ефективен инструмент,
който се прилага като съвкупност от мерки с цел намаляване на общото въздействие върху
околната среда от даден продукт и въвежда задължения и отговорности за производителя
на продукта по време на целия му жизнен цикъл, в т.ч. за ограничаване на съдържанието
на опасни вещества, обратно приемане, предотвратяване на отпадъците и повторна
употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците, получени в
резултат на употребата на продукта.
В съответствие с този принцип, производителите на продукти поемат отговорност,
включително за финансирането на:
 Предотвратяване и намаляване на отпадъци, образувани при производството на
техните продукти;
 Проектиране и разработване на продукти, които подлежат на многократна
употреба, технически издръжливи са, не съдържат или имат ограничено
съдържание на материали и вещества, представляващи риск за околната среда;
 Развиване на пазар за повторната употреба и рециклирането на отпадъците,
образувани след крайната употреба на пусканите на пазара продукти.
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие определя разширената
отговорност на производителя като подход за екологична политика, при който
отговорността на производителя за продукта обхваща и етапа след потреблението от
целия жизнен цикъл на продукта. Политиката за разширената отговорност на
производителя се характеризира с:
 Изместването на отговорността (физически и/или икономически, напълно или
частично) във възходящ ред към производителя и извън общините;
 Осигуряването на стимули на производителите, за да вземат предвид екологичните
съображения при създаването на своите продукти. Разширената отговорност на
производителя се стреми да интегрира екологичните характеристики на продуктите
и производствените процеси в цялата продуктова верига.
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Законодателството на ЕС позволява висока степен на гъвкавост по отношение на
подходите за прилагане на разширената отговорност на производителите, които да бъдат
определени в специфичното национално законодателство. По-голямата част от държавитечленки на ЕС са решили да въведат схеми за разширена отговорност за отпадъци от
опаковки, а само три (Хърватия, Дания и Унгария) прилагат схеми, управлявани от
министерства или публични фондове, в които задължената индустрия плаща данък в
държавния бюджет или екологичен фонд, а след това генерираните приходи се използват
за подпомагане на разделно събиране и сортиране, организирани от местните власти.
Прилагането на разширената отговорност на производителите е свързано с различните
инструменти на политики, използвани от националните органи. Те включват установяване
на цели за рециклиране и оползотворяване и изисквания за изкупуване на използваните
продукти или опаковки, данъци върху продуктите, пуснати на пазара, задължения за
етикетиране на продукта и предоставяне на информация на потребителите относно
съдържанието на материали, моделите за разделно събиране и рециклирането. Избраните
модели могат да варират в различните страни и при съответните продуктови групи в
зависимост от политическите цели и конкретните правни, икономически, социални и
технически условия и ограничения.
Принципът „Замърсителят плаща” е заложен в Договора за функционирането на
Европейския съюз (чл.191). Този принцип във връзка с отпадъците изисква:
 Причинителят и притежателят на отпадъци да ги управляват по начин, който
гарантира висока степен на защита за околната среда и човешкото здраве;
 Причинителите на отпадъци да поемат отговорност за отпадъците си;
 Разходите за опазване на околната среда и човешко здраве, свързани с
образуването и третирането на отпадъците, трябва да бъдат отчитани при
определяне цената на продуктите и услугите;
 Разходите за третиране и транспортиране на отпадъците са за сметка на
причинителите и притежателите на отпадъците.
Анализ на схемите за управление на отпадъците
6.1. Схема за отговорност на домакинствата и на другите лица, които генерират
битови и подобни на битовите отпадъци на принцип „замърсителя плаща“.
Схемата се прилага за битовите отпадъци от домакинствата (с изключение на 6 групи
масово разпространени отпадъци) и за отпадъци, подобни на битовите, които по своя
характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, но образувани от други
източници. Подобни на битовите отпадъци се образуват най-вече от административни
сгради, образователни институции, социални организации, пазари, търговски обекти,
хотели и ресторанти, ателиета за услуги. В схемата попадат и строителните отпадъци от
ремонтни дейности и от разрушаване на сгради, генерирани от домакинствата и други обекти
в малки количества.
При тази схема задължени лица са домакинствата и лицата, които образуват битови отпадъци
и подобни на битовите отпадъци. Тези лица са отговорни за изхвърлянето, включително
разделното събиране и изхвърляне на битовите отпадъци в определените за целта съдове и
места и за заплащане на разходите за услугите по временно съхраняване, събиране,
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транспортиране и третиране на отпадъците в съответствие със Закона за местните данъци и
такси, ЗУО и наредбите на общините за управление на отпадъците. Задължените в схемата
лица заплащат ежегодна такса за битови отпадъци, в размер определен от Общинския съвет за
всяко населено място. В Община Бургас размерът на такса за битови отпадъци се определя
в левове в зависимост от извършваните дейности, с решение на Общинския съвет въз
основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за
извършваните от общината услуги. През 2017 година с изменение и допълнение на ЗМДТ
се приемат нови изисквания за определяне размера на такса за битови отпадъци според
количеството с цел прилагането на принципа „замърсителят плаща“ за всички задължени
лица, в т.ч. и жилищни имоти. Датата на влизането в сила, както и реда и условията за
прилагането му беше променяно няколко пъти. Съгласно последното изменение на ЗМДТ
(обн. в ДВ бр. 16 от 23.02.2021г.), новите изисквания за определяне размерът на таксата за
битови отпадъци според количеството и отпадане използването на данъчна оценка като
основа, влиза в сила от 1 януари на втората година, следваща публикуването на
резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в България през 2021 г.
Начинът за изчисляване на размера на таксата за битови отпадъци при прилагане на
новите основи водеща, от която е количеството на отпадъците следва да бъде определен с
наредба на Министерски съвет. Предвидено е такава да бъде приета в срок до 31 март на
годината, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и
жилищния фонд в Република България през 2021 г. Важен момент за изчисляване размера
на таксата е именно начина, който ще бъде одобрен и по който следва да се определя
количеството битови отпадъци индивидуално за всяко задължени лице.
Към момента в Община Бургас принципа „замърсителят плаща“ се прилага за нежилищни
имоти. В тези случаи размера на таксата се определя на база количеството битови
отпадъци за имота, съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране и
честотата за тяхното транспортиране. Във връзка с въвеждане на изискването за
определяне размерът на такса за битови отпадъци според количеството и при жилищни
имоти, от страна на Община Бургас са предприети следните дейности:
- Осигурено е претегляне на всички отпадъци, които се събират организирано на
територията на общината.
- Смесените битови отпадъци се претеглят при вдигането на контейнерите.
Системата натрупва база данни за всеки един съд в определена точка.
- От началото на 2022г. е планирано претегляне на количествата разделно събрани
отпадъци от опаковки, в цветни контейнери.
Другите лица, които участват в схемата, са общините, регионалните сдружения и фирмите
или общински предприятия, на които общините възлагат една или повече дейности, свързани
със събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци.
РСУО гласува единна цена за тон депониран отпадък, която е еднаква за всички членове
на регионалното сдружение. Общите разходи за услуги за отпадъци се повишават
значително във връзка с увеличението на отчисленията за тон депониран отпадък.
Независимо от допълнителните дейности, които могат да бъдат въведени с регионалната
система, в бъдеще направените в тази връзка разходи ще се компенсират от цялостното
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намаляне на количеството отпадъци, които се транспортират за крайно обезвреждане на
депо, както и от реализацията на разделно събраните оползотворими компоненти.
6.2. Схема за Разширена отговорност на производителя относно 6 групи масово
разпространени отпадъци (МРО)
Схемата за разширена отговорност на производителя се прилага на национално ниво по
отношение на 6 групи масово разпространени отпадъци, които са включени поетапно:
 Отпадъци от опаковки - от 2004 г.;
 Отпадъци от ИУМПС - от 2005 г.;
 Отпадъци от ИУЕЕО - от 2006 г.;
 Отпадъчни масла и нефтопродукти - от 2006 г.;
 Отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори - от 2006 г.;
 Отпадъци от гуми - от 2011 г.
С оглед на новите европейски цели по отношение на текстилните отпадъци за 2025 г., е
необходимо в схемата да бъде включен и този отпадъчен поток. Режимите на разширена
отговорност на производителя на национално равнище могат също така да подпомогнат
финансирането на действия за намаляване на отпадъците от пластмаси. Целенасочени
схеми за депозит може да спомогнат за намаляване на нерегламентираното изхвърляне на
отпадъци и да насърчат рециклирането.
При тази схема лицата, пускащи на пазара продукти, които след тяхната употреба се
превръщат в МРО, са задължени по силата на ЗУО за постигане на количествени цели за
подготовка за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване. Изпълнението на
целите може да се осъществи по два начина от задължените лица:
 чрез колективна система, представлявана от организация за оползотворяване (ООп)
на съответните МРО.
 индивидуално от задълженото лице (конкретна фирма), което пуска на пазара МРО.
Законодателството предоставя възможност на задължените в схемата лица да заплатят
продуктова екотакса в държавен екологичен фонд – ПУДООС, вместо да реализират
отговорността си чрез колективна система или индивидуално изпълнение. Продуктовата
екотакса е нарастваща в годините от въвеждането на схемата и много по-висока от
реалните разходи за постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО.
Поради това тази възможност не е предпочитана от задължените по схемата лица. Все пак,
тази възможност е оставена за задължените лица, в случай че пусканите на пазара
количества от даден продукт са малки, или пък инцидентни и реализирането на РОП чрез
колективна система или индивидуално изпълнение би представлявала голямо
административно затруднение за задължените лица. Следва да се отбележи, че приходите
от продуктовите екотакси се изразходват за подобряване на дейностите на общините с
отпадъци, национални информационни кампании в областта на отпадъците, но не са пряко
свързани с рециклиране и оползотворяване на отпадъците.
В Българското законодателство прилагането на принципа „Разширена отговорност на
производителя“ е в компетенциите на националното законодателство. Общините нямат
правомощия да поставят ограничения и/или да задължат производителите на продукти,
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след употребата на които се образуват отпадъци в тази област, като тяхната роля е да
съдействат за постигането на задълженията им, в т.ч. осигуряване и определяне на
местоположението на контейнерите за разделно събиране на МРО. На местно ниво могат
да се извършва контрол за спазване разпоредбите на Общинските наредби за управление
на отпадъците и оказване на административна помощ за спазване на законодателството.
Чрез принципа „разширена отговорност на производителя” се цели производителите на
продукти след употребата, на които се образуват МРО да носят отговорност и за тяхното
последващо събиране и рециклиране. Най-често отговорността по събирането на тези
отпадъци и предаването им за третиране/рециклиране е, чрез възлагане на организации по
оползотворяване. Общините от своя страна сключват договори за сътрудничество с
организациите по оползотворяване и подпомагане на дейността им за организирано
събиране на тези отпадъци от домакинствата. Домакинствата и различните организации,
предприятия и институции, които в резултат на употребата на продукти образуват МРО,
са длъжни да спазват правилата за разделно събиране и да изхвърлят отпадъците на
определените за това места.
При схемата за „Разширена отговорност на производителя“ финансирането на системите
за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на МРО се осъществява от фирмите
– задължените лица в схемата, които пускат на пазара стоки, които след тяхната употреба
се превръщат в МРО. В крайна сметка, това са част от производствените разходи на
фирмите – задължени лица в схемата и представляват елемент от цената на съответния
продукт.
Изброените по-долу инструменти често се оценяват като успешни в насърчаването на
разделното събиране в Европа, в това число разделно събиране от граждани при
източника. Чрез разширената отговорност на производителя се прехвърля финансовата
и/или оперативна отговорност за управлението на отпадъци от общините към
производителите на стоки. С разширената отговорност на производителя се допринася за
по- доброто разделяне и рециклиране, като се осигуряват подходяща инфраструктура и
необходимата комуникация и чрез финансиране на нетните разходи за извършване на
услуга за събиране и допълнително третиране съгласно йерархията на отпадъците, както и
чрез повишаване на осведомеността.
Разширената отговорност на производителя е показала своите предимства при
рециклиране на много потоци от отпадъци като опаковки, електроника, батерии и
превозни средства. В членове 8 и 8а от Рамковата директива за отпадъците, преработена
през 2018 г., са посочени общите принципи, които трябва да се следват при изпълнението
на схемите за разширената отговорност на производителя. Важна характеристика е
модулацията на такси, плащани от производителите в зависимост от критериите за
устойчивост, като се взимат предвид например устойчивостта, възможността за поправка,
повторна употреба и рециклиране или наличието на опасни вещества на техните
продукти. В случая с опасните продукти от домакинствата чрез „екомодулация“ може да
се подкрепят подобрения на равнището на проектирането на продукта, за да се намалят
опасните му характеристики (качествена превенция), да се увеличи (количествена)
превенцията на отпадъци, неговата пригодност за рециклиране и възможност за повторна
употреба.
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6.3. Отговорност на причинителя и притежателя за образуваните отпадъци чрез
пряко заплащане на услугите по извозването и третирането им
При тази схема производителят на определени продукти и стоки или доставчикът на
дадена услуга е задълженото лице и носи отговорност за съхраняване, транспортиране и
третиране на отпадъците, генерирани при производството на съответните стоки и услуги,
в съответствие с нормативните изисквания. Отговорността е както за осигуряване на
цялостната логистика на дейностите по управление на образуваните отпадъци, така и за
финансирането на тези дейности.
Потоците отпадъци, за които се прилага тази схема в страната са: производствени отпадъци,
включително производствени опасни отпадъци; болнични отпадъци; утайки от ПСОВ,
отпадъци от строителството и от разрушаване на сгради (с изключение на строителните
отпадъци от ремонтни дейности на домакинствата и разрушаване на сгради в малки
количества по критерии, определени в ЗУО).
Производителите и доставчиците на стоки и услуги могат да организират отговорността си
относно образуваните при дейността им отпадъци:
 в собствени инсталации и съоръжения, за което трябва да притежават разрешително или
регистрационен документ по ЗУО или комплексно разрешително по ЗООС, и/или
 да сключват писмен договор с лица, които имат право да извършват тези дейности с
отпадъци в съответствие със ЗУО и ЗООС (т.е. да притежават разрешително или
регистрационен документ по ЗУО или комплексно разрешително по ЗООС).
Схемата не предполага ситуация, при която се създава монополното положение. Всяко
лице, което желае и/или е длъжно и отговаря на изискванията на законите, получава от
компетентните национални органи разрешително или регистрационен документ по ЗУО
или комплексно разрешително по ЗООС за дейности с отпадъци, съответно за инсталации
за отпадъци. Произнасянето на компетентните административни органи подлежи на
обжалване чрез съдебната система по общия правов ред, установен на национално ниво.
Производителите на стоки и услуги, които образуват отпадъци при тяхното производство
имат свободата да избират на кое лице, притежаващо право по ЗУО или ЗООС да
възложат третирането на отпадъците си, когато не ги третират в собствени инсталации.
Всички лица в схемата са включени в публични регистри:
 Във всяка РИОСВ е създаден регистър на лицата, които подлежат на инспекции и
контрол по всяка от наредбите към ЗУО;
 ИАОС поддържа регистри на лицата, притежаващи разрешителни и регистрационни
документи за извършване на дейности с отпадъци; регистър на търговците и
брокерите на отпадъци; регистър на депата за отпадъци и регистър на инсталациите за
преработка на отпадъци;
 МОСВ поддържа регистри на лицата с комплексно разрешително по ЗООС и регистър
на лицата с рециклиращи съоръжения по потоци отпадъци.
Лицата, с които фирмите производители на стоки и услуги са сключили договори за
транспортиране и/или третиране на отпадъците им, които са следващи притежатели на
отпадъците, имат същите отговорности, както лицата, които с писмен договор са им
предали отпадъците.
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Тази схема е типичен пример за пълно прилагане на принципа „замърсителят плаща“.
Цените на услугите, свързани със съхранение, транспортиране и третиране на отпадъци се
формират изцяло на пазарен принцип при наличната конкуренция на национално ниво, в
рамките на ЕС и Световната търговска организация.
Генераторите на отападъци от строителство и разрушаване (ОСР) на територията на
общината също организират сами и финансират съхранението, извозването и
последващото оползотворяване и/или обезвреждане на строителните отпадъци, с
изключение на строителните отпадъци от ремонтни дейности на домакинствата и
разрушаване на сгради в малки количества по критерии, определени в ЗУО, които попадат в
задълженията на органите на местното самооправление и местната администрация.
6.4. Схема за отговорност на домакинствата и на другите лица, които генерират
утайки от ПСОВ, в резултат на отвеждането и пречистването на битови отпадъчни
води
Схемата се прилага за отпадъците – утайки от ПСОВ, генерирани в резултат от
отвеждането и пречистването на битови отпадъчни води от домакинствата и от други
източници – юридически лица.
При тази схема лицата, които ползват услугите по отвеждане и пречистване на
отпадъчните води, в т.ч. и третиране на утайките от ПСОВ, в съответствие с принципа
„Замърсителят плаща” заплащат пълните разходи за тези услуги. Задължените в схемата
лица заплащат услугите чрез такса за отвеждане и пречистване на отпадъчните им води, в
т.ч. и за третиране на утайките, която се изчислява на основата на количеството доведени
и отведени отпадъчни води и разходите за дейността. Таксите се определят от оператора
на ВиК системите на територията на общината и се регулират утвърждават от от
независим национален регулатор – Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
(ДКЕВР), поради естествения монопол на тази услуга. Гражданите имат право на участие
при обсъждането от ДКЕВР на цените на ВиК услугите. Освен това при ползване на
външни услуги, свързани с третиране на утайките от ПСОВ на населени места, ВиК
операторите са длъжни да избират изпълнители по реда на европейското и съответното
национално законодателство за обществени поръчки.
Основни изводи и препоръки
Принцип „Разширена отговорност на производителя“
Прилагането на принципа „Разширена отговорност на производителя“ е в компетенциите
на националното законодателство. Общините нямат правомощия да поставят ограничения
и/или да задължат производителите на продукти, след употребата, на които се образуват
масово разпространени отпадъци. Тяхната роля е да съдействат на организациите за
оползотворяване на масово разпространени отпадъци, чрез осигуряване и определяне на
местоположението на контейнерите за разделно събиране на МРО.
На територията на Община Бургас функционира и се доразвиват дейностите, подпомагани
от общината на принципа „разширена отговорност на производителя“. Община Бургас
съвместно с организации по оползотворяване е организирала дейностите по разделно
събиране и оползотворяване на 6-те групи МРО, вкл. и на текстилни и дървесни отпадъци.
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Принцип „Замърсителя плаща“
Различна е ситуацията при Схемата за отговорност на домакинствата и на другите лица,
които генерират битови и подобни на битовите отпадъци. Задължените лица заплащат към
общината „такса за битови отпадъци“, с приходите, от която се финансира
функционирането на схемата.
Съгласно последното изменение на ЗМДТ (обн. в ДВ бр. 16 от 23.02.2021г.), новите
изисквания за определяне размерът на таксата за битови отпадъци според количеството и
отпадане използването на данъчна оценка като основа, влиза в сила от 1 януари на втората
година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и
жилищния фонд в Република България през 2021 г.
Към момента в Община Бургас принципа „замърсителят плаща“ се прилага за нежилищни
имоти. В тези случаи размера на таксата се определя на база количеството битови
отпадъци за имота, съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране и
честотата за тяхното транспортиране.
Във връзка с въвеждане на изискването за определяне размерът на такса за битови
отпадъци според количеството и при жилищни имоти, от страна на Община Бургас са
предприети следните дейности:
- Осигурено е претегляне на всички отпадъци, които се събират организирано на
територията на общината.
- Смесените битови отпадъци се претеглят при вдигането на контейнерите.
Системата натрупва база данни за всеки един съд в определена точка.
- От началото на 2022г. е планирано претегляне на количествата разделно събрани
отпадъци от опаковки, в цветни контейнери.
7. АНАЛИЗ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
Анализът е насочен към инфраструктурата, обезпечаваща събиране, предварително
третиране, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на битови и строителни
отпадъци в Община Бургас, чието управление е от компетенциите на местните власти.
Целта на анализа е да се оцени наличната инфраструктура и тази, която е в процес на
изграждане от гледна точка на капацитет и технически възможности за третиране на
отпадъците в следствие, на което да се изведат изводи относно необходимостта от
допълнителни инсталации и съоръжения. Тези изводи ще послужат за изготвяне на
финансови анализи на необходимите инвестиции, при планиране на конкретни мерки и
дейности.
7.1. Анализ на инфраструктура за битови отпадъци
В тази част от анализа се разглежда инфраструктурата, ползвана на всички етапи от
процеса на управление на битовите отпадъци: предотвратяване, 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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 Инфраструктура за обезвреждане на битовите отпадъци
Битовите отпадъците, се приемат за обезвреждане (депониране) на регионално депо за
неопасни отпадъци (РДНО) „Братово Запад“, част от „Регионално предприятие за
управление на отпадъците (РПУО), обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос,
Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе”.
Регионално депо „Братово – запад“ е изградено на територията на с. Полски извор,
Община Камено, Област Бургас и въведено в експлоатация на 24.08.2015 г.
Експлоатацията на депо се извършва съгласно условията посочени в последно издадено
Комплексно разрешително № 385-Н2/2020г., влязло в сила на 30.06.2020г. Притежател на
разрешителното и оператор на РПУО е Община Бургас. На депото се приемат неопасни
битови отпадъци и други отпадъци с характер на битови от деветте общини, включени в
Регион Бургас.
Към момента, по действащото КР № 385-Н2/2020г. на територията на регионалното депо е
разрешена експлоатацията на Клетка № 1 с общ разрешен капацитет от 600 000 тона.
Фаза 2 от експлоатацията на РПУО Бургас предвижда изграждане на нова Клетка № 2 с
капацитет от 405 226 t и бъдещата Клетка № 3.
Понастоящем е изградена и функционира само Клетка № 1, а пускането в експлоатация на
Клетка № 2 е предвидено да започне след запълване на първата клетка. Съгласно работен
проект, на база на който е изградена и функционира Клетка № 1, геометричният обем на
клетката е 608325 m3, което може да позволи депонирането на общо 678 891 тона
отпадъци.
През 2020 г. общото количество депонирани отпадъци е 105 340 t/y2, а натрупаното
количество отпадък от началото на експлоатацията до 22.12 2020 г. е 522 079 t. Съгласно
експертно становище, направено въз основа на извършено геодезическо заснемане през
2020 г., е установен свободен обем за депониране, при което до запълване на клетка № 1 е
определен остатъчен капацитет от 135 000 t. В тази връзка Община Бургас в качеството си
на оператор на регионално депо „Братово – Запад“ е подала заявление към ИАОС за
промяна в издаденото комплексно разрешително, която предвижда увеличаване
капацитета на Клетка № 1 (в тонове) и включване на нова Клетка № 2.
Капацитета на регионално депо „Братово-запад“, след предвидената промяна е както
следва:
Разрешен капацитет,
Разрешен капацитет
(КР № 385–Н2/2020г.)
(след промяна в КР)
Клетка
(тон)
(тон)
клетка 1
600 000
735 000
клетка 2
405 226
Общ капацитет
600 000
1 140 226

2

Годишен доклад по околна среда за 2020 г. за изпълнение на Комплексно разрешително № 385-Н2/2020 г.
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Стъпките за осигуряване на допълнителен капацитет и разширяване на регионалното депо
са предприети още през 2019 година от Регионалното сдружение за управление на
отпадъците - регион Бургас. Към момента (ноември, 2021г.) има сключен договор за
изпълнение на Фаза 2 от експлоатацията на РПУО Бургас, която включва проектиране и
изграждане на Клетка № 2, ретензионен басейн за инфилтратни води (РБ 2), довеждаща и
обслужваща инфраструктура на Клетка № 2, отводнителна площадкова инфраструктура за
бъдещата Клетка № 3, реконструкция и разширение на пречиствателна станция за отпадни
води. В изпълнение на включените във фаза 2 обекти е издадено Разрешение за строеж от
18.12.2020 г. След съгласуване на инвестиционния проект, строителството е предвидено
да се извърши за срок от 360 календарни дни. Същевременно е изготвен и технически
инвестиционен проект за рекултивация на Клетка № 1, който да бъде изпълнен след
нейното закриване.
Технологията на обезвреждане, представлява насипване, разстилане с булдозер и
уплътняване с компактор на разрешените за депониране неопасни отпадъци на пластове,
след което върху всеки пласт отпадък се извършва запръстяване с почва или друг
изолационен материал. Регионално депо „Братово – запад“ (Клетка 1 и Клетка 2) се
изгражда и експлоатира с конструкция, отговаряща на изискванията на Наредба № 6 за
условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
На територията на регионалното депо се приемат за обезвреждане само тези отпадъци,
които не подлежат на оползотворяване, рециклиране или повторна употреба. С цел все поголям процент от генерираните отпадъци да се рециклират и/или използват повторно и да
се намали обемът на отпадъците, които подлежат на депониране, на територията на РПУО
Бургас са изградени инсталации за сепариране, аеробно компостиране, раздробяване на
строителни и ЕГО и инсталация за производство на дървесен мулч/чипс.
 Инфраструктура за предварително третиране и оползотворяване
„Предварително третиране” са всички физични, термични, химични или биологични
процеси, включително сортирането, които променят характеристиките на отпадъците с
цел да се намали обемът им или опасните им свойства, за да се улесни по-нататъшното им
третиране или да се повиши оползотворяемостта им. Предварителното третиране има за
цел отделяне на оползотворими компоненти от общия поток на отпадъците преди
окончателното им депониране или подготовка за оползотворяването им. Предварителното
третиране на смесените битови отпадъци, образувани от домакинствата е отговорност на
Общинска администрация, тъй като населението заплаща за тях „такса битови отпадъци”.
Съгласно чл. 38., ал.1 от Наредба №6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за
изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци на депата се приемат предварително
третирани отпадъци. Отговорността за третиране на останалите отпадъци, образувани
извън организираната система по сметосъбиране и сметоизвозване е на причинителите и
притежателите им. В съответствие с дефиницията „замърсителят плаща” разходите по
предварителното третиране се извършват от лицата, при чиято дейност се образуват.
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Сепарирането е друга мярка за третирането на отпадъците, преди тяхното депониране.
Сепарирането е дейност, която допринася за постигане на целите за рециклиране, както и
извличане на максимално количество оползотворими и рециклируеми отпадъци от общия
поток и предотвратяване постъпването им на депото за депониране. Той е известен и
работещ метод, който е по-лесно осъществим, като при него отпадъците се разделят ръчно
или механично по компоненти и от общият поток битов отпадък се извличат
оползотворимите и рециклируеми отпадъци. Останалите след сепарирането отпадъци,
които не могат да бъдат използвани се депонират на депо за неопасни отпадъци и/или в
съоръжения за термично третиране. Чрез сепарирането обемът на отпадъците за
депониране се намалява значително, с което се удължава експлоатационния срок на
депата.
Инсталация за предварително третиране (сепариране) на смесен битов отпадък.
Във връзка с изпълнение на целите по чл. 31 ал. 1, т. 1 от ЗУО, смесените битови
отпадъци, събрани от системата за организирано сметосъбиране в Община Бургас
преминават през процес на сепариране и отделяне на рециклируемите отпадъци от общия
поток смесени битови отпадъци, преди постъпването им за обезвреждане на регионалното
депо за неопасни отпадъци.
Към 2020 г., на територията на РПУО Бургас е изградена и функционира сепарираща
инсталация с общ капацитет 160 000 t/y или до 767 t/24h смесени битови отпадъци, която
обслужва деветте общини, включени в Регион Бургас. Инсталацията е предназначена за
неопасни битови отпадъци, с цел осъществяване на предварително третиране до достигане
на критериите за последващото им екологосъобразно третиране, чрез рециклиране и/или
оползотворяване. Извършва се ръчно отделяне на едрогабаритни и големи рециклируеми
материали (хартия и картон, текстилни материали, пластмаса и каучук, цветни метали и
стъкло). Автоматично се отделят желязосъдържащите метали в отпадъците и инертни
материали (например пясък, камъни).
През 2020 г. на входа на сепариращата инсталация от системата за организирано
сметосъбиране на Община Бургас са постъпили общо 54 670 тона битови отпадъци. От тях
след сепариране са отделени рециклируеми (1206 тона), минерали за оползотворяване
(11 396 тона), а остатъкът от 42 068 тона е приет за депониране. Все още делът на
отделените рециклируеми материали от сепариращата инсталация е нисък, което се дължи
на това, че постъпващите в РПУО Бургас смесени битови отпадъци съдържат повече от
52% инертни и биоразградими отпадъци3. Високото съдържание на тези фракции създава
проблем при отделянето на оползотворимите компоненти, като картон, хартия, различни
видове полимери и пластмаси.
За целта през 2019 и 2020 година са предприети действия за увеличаване ефективността на
съществуващата инсталация за сепариране, чрез оборудването и с нов модул за
предсепарация. Доставката на предсепарираща инсталация има за цел, предварително,
преди същинската сепарация на смесените битови отпадъци, да се отдели максимално
съдържащите се инертните материали в резултат, на което да се улесни процесът на
Техническо предложение към „Проектиране, доставка и монтаж на предсепарираща инсталация за
обработка на смесени битови отпадъци”, 2019 г.
3
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сепарация и увеличи количеството на отделените оползотворими компоненти.
Оборудването е проектирано и разработено специално за РПУО Бургас, съгласно
проведена процедура по реда на ЗОП и подписан договор за изпълнение от 22.11.2019 г.
Предсепариращата инсталация е изградена и пусната в експлоатация на 06.01.2020 г.
Увеличаване количеството на отделените рециклируеми материали от сепариращата
инсталация е от съществено значение за постигане на изпълнение на целите по чл. 31 от
ЗУО за всяка една от общините по отделно и за региона като цяло. За периода до 2028 г. се
отчитат и все по – високите изисквания въведени с Европейското и национално
законодателство, а именно:
 С изменението на Директива 1999/31/ЕО е въведена цел за намаляване до 10% на
депонираните битови отпадъци до 2035 г., която може да бъде отложена с 5 г., при
условие, че държавата е постигнала намаление до 25 % към същата година. Същевременно
от 2030г. се въвежда ограничение за депониране на битови отпадъци, годни за
рециклиране или друго оползотворяване. Намаляване на количествата на депонираните
отпадъци е постижимо чрез разделно събиране и сортиране на рециклируеми материали
от битовите отпадъци и предаването им за рециклиране или повторна употреба. Когато
отпадъците не могат да бъдат предотвратени, нито рециклирани, в повечето случаи
оползотворяването на енергийното им съдържание е за предпочитане пред депонирането,
както от гледна точка на околната среда, така и от икономическа гледна точка.
Следователно производството на енергия от отпадъци може да изиграе роля и да създаде
полезни взаимодействия с енергийната политика на ЕС и с политиката му относно
климата, но трябва да се ръководи от принципите на йерархията на ЕС на отпадъците.
Предварително третиране (уплътняване) на битови отпадъци в Претоварна
станция „Капчето”
На територията на град Бургас е изградена и функционира една Претоварна станция за
битови отпадъци (ПСО), разположена в местност „Капчето“ с капацитет от 30 000 t/y
смесени битови отпадъци. Претовартната станция е изградена на площ от 10 декара, на
чиято територия се извършват дейности по предварително третиране (уплътняване) на
битови отпадъци (домакински и сходни с тях отпадъци от търговски, промишлени и
административни дейности) от територията на Община Бургас.
-

Малогабаритните сметосъбиращи автомобили, транспортират отпадъците до претоварната
станция, където същите се уплътняват чрез хидравлична преса с висок капацитет, която е
проектирана да приема битовите отпадъци директно от сметосъбиращите камиони. След
хидравличната преса, компресираните отпадъци се подават автоматизирано в транспортни
контейнери с вместипост по 11 m3, които се транспортират посредством товарен
контейнеровоз до регионалното депо „Братово запад“.
Предварително третиране (раздробяване, смилане) на обемни отпадъци
На територията на РПУО Бургас към 2020 г. са изградени и функционират следните
инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, чиято цел е да намали
обемът им и да се улесни по-нататъшното им третиране или да повиши
оползотворяемостта им:

163

Инсталация

Инсталация за раздробяване на едрогабаритни
отпадъци
Мобилна мелачка (шредер) за зелени отпадъци към
компостираща инсталация
Инсталация за балиране на отделените след сепариране
рециклируеми материали
Инстанция за раздробяване на строителни отпадъци

Капацитет
(t/y)

Количество третиран
отпадък за 2020 г.
(t/y)
РПУО общ. Бургас

20 000

1640

1492

13 000

2777

2551

35 040

н.д

1206

60 000

909

746

Допълнителна техника за предварително третиране (дробене) на място на обемни зелени
отпадъци притежават фирмите, които са ангажирани по договор с поддържане на зелената
система на Община Бургас.
Инсталации за оползотворяване на биоразградими отпадъци.
Към 2020 г., на територията на РПУО – Бургас са изградени и функционират:
 Инсталация за аеробно компостиране с капацитет 13 000 t/y за разделно събрани
зелени и градински отпадъци. Инсталацията обслужва всички общини, включени в Регион
Бургас. На компостиране се подлагат пресни зелени отпадъци от поддържане на
обществени места (паркове, градини, крайпътни насаждения и др.), които се събират
разделно от фирмите, поддържащи озеленяването и се транспортират разделно от другите
битови отпадъци. През 2020 г. на компостиращата инсталация са приети 2 866.41 t
биоразградими отпадъци от територията на Община Бургас, от които са произведени
154.22 t чист компост.
 Инсталация за производство на дървесен мулч/чипс с капацитет 17 520 t/y, чрез
която се оползотворяват дънери и дебели клони от дървета, които отпадат от парковете и
градините и не са подходящи за компостиране в аеробната инсталация. Представлява
мобилна инсталация за шредиране на дървесни отпадъци и получаване на готов дървесен
мулч/чипс (с възможност за регулиране на размерите). Инсталацията е регионална и
обслужва всички общини, включени в Регион Бургас.
Анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци
В процес на изграждане е анаеробна инсталация за третиране на разделно събрани
биоразградими отпадъци, която ще обслужва общините Бургас, Несебър и Поморие. Тя се
изгражда в Северната промишлена зона на гр. Бургас. В рамките на проекта4 се предвижда
да бъдат изградени:
 Анаеробна инсталация по метода на суха метанизация с входящ капацитет
30 652 t/y биоразградими отпадъци;
 Инсталация за компостиране с приблизителен капацитет 27 000 t/y на
ферментационния продукт от изхода на инсталацията за анаеробно третиране,
когенерационен модул за производство на електрическа и топлинна енергия;
 Основна и довеждаща (съпътстваща) инфраструктура.
4

Проект №BG16M1OP002-2.004-0002 „Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими
отпадъци на територията на регион Бургас“, финансиран по ОПОС 2014 -2020, подкрепен от ЕФРР
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Реализирането на проекта и въвеждането в експлоатация на анаеробната инсталация през
2023 г. ще осигури възможност за оползотворяването на генерираните биоразградими
отпадъци в т.ч. органичните (хранителните отпадъци от домакинства и търговски обекти и
заведения за хранене) от територията на трите общини Бургас, Несебър и Поморие. С
пускането в експлоатация на анаеробната система и разделното събиране на
биоразградимите отпадъци ще се осигури допълнителен капацитет за процеса по
сметосъбиране и третиране на смесените битови отпадъци и ще се удължи животът на
новата клетка на регионалното депо в резултат на намаляването на количествата
депонирани отпадъци в региона.
 Инфраструктура за събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци
На територията на Община Бургас действа добре организирана схема за събиране и
извозване на битови отпадъци. Системата обхваща населението и бизнеса, като се прилага
на цялата територия на общината с всички жилищни комплекси и квартали в т.ч.: гр.
Бургас: ЦГЧ, ж.к. Възраждане; ж.к Лазур, ж.к. Братя Миладинови, ж.к. Зорница, ж.к.
Изгрев, ж.к. П.Р. Славейков, ж.к. Меден рудник, кв. Акации и кв. Победа, кв. Крайморие,
кв. Сарафово, кв. Лозово, кв. Д. Езерово, кв. Ветрен, кв. Банево, кв. Ч. Море, кв. Рудник,
кв. Горно Езерово, съставни селища: гр. Българово, с. Брястовец, с. Драганово,
с. Изворище, с. Миролюбово, с. Братово, с. Равнец, с. Маринка, с. Извор, с. Твърдица,
с. Димчево, селищни образувания, вилни зони и местности: с.о. Каптаж І, с.о. Острица1,
с.о. Острица 2, с.о. Училищното, с.о Черниците, с.о Рибарско селище, с.о. Върли бряг,
с.о. Батака, вилна зона Минерални бани, вилна зона Боровете, вилна зона Росенец,
лесопарк Росенец, м. Пети километър, м. Хайнлъка, промишлени зони: ПЗ Север, ПЗ Юг,
ПЗ Юг-запад. Границите на районите, в които се предлагат услугите и честотата на
събиране и транспортиране на битовите отпадъци се определят ежегодно със заповед на
кмета на общината и се обявяват публично до 31 октомври на предходната година.
Сметосъбиращата и сметоивозващата инфраструктура за смесени битови отпадъци в
Община Бургас е осигурена чрез възлагане на външен изпълнител по реда на ЗОП.
Съгласно договор5, за срок от 5 години на изпълнителя се възлагат дейностите по:
 Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери и други съдове за отпадъци
до съоръжение за третиране;
 Ръчно почистване и транспортиране на отпадъци от улични кошчета;
 Събиране и транспортиране на пепел и сгурия до съоръжение за третиране;
 Доставка, експлоатация и поддръжка на контейнери за отпадъци и улични кошчета.
Община Бургас при необходимост включва нови райони на обслужване, като в този
случай изпълнителят е длъжен да осигури необходимия брой и вид съдове за своя сметка.
При организиране на масови мероприятия, изпълнителя следва да разположи
допълнителен брой контейнери за отпадъци и да организира последващото почистване.
Контролът по изпълнението на договора се осъществява от експертите и инспекторите в
Дирекция „Околна среда“.

5

Договор № 93-ОП18-65/6/04.04.2019г. между ОБЩИНА БУРГАС и „НЕЛСЕН – ЧИСТОТА“ ЕООД
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На територията на Община Бургас в периода на предходната програма е стартирана
поетапна подмяна на системата за събиране и извозване на смесените битови отпадъци
включващо промяна на вида, обема и броя на съдовете, както и на обслужващата техника.
Във всички райони, където е възможно старите контейнери тип „Бобър“ и „Ракла“ с обем
1.1 m3 са подменени с контейнери тип NORD с обем от 2.25 m3, 3.0 m3 и 3.75 m3, а където
технически това е невъзможно, старите съдове се подменят с нови от същия вид.
Поетапната подмяна на съдовете е извършвана при съобразяване на особеностите на
урбанистичното развитие в централните райони (тесни улици, плътна застройка, наличие
на едроразмерна растителност и други), което налага и определяне на подходящо
местоположение на новите съдове, при минимални корекции на пътната инфраструктура.
При избора на място за разполагане на новите контейнери, водещи фактори са да бъде
достъпно, удобно и безопасно за максимален брой ползватели и да осигурява бързо и
безконфликтно обслужване на контейнерите.
За събиране на смесените битови отпадъци на територията на Община Бургас е осигурен
следния брой контейнери:
- Контейнер тип Nord 2250 lt – 376 бр.
- Контейнер тип Nord 3000 lt – 566 бр.
- Контейнер тип Nord 3750 lt – 424 бр.
- Контейнер тип Nord 7000 lt – 2 бр.
- Подземни контейнери – 74 бр.
- Контейнер 1100 литра – 3 676 бр.
- Кофа пластмасова 240 литра – 6 604 бр.
- Кофа 110 - 140 литра – 1 753 бр.
Към 2020 г. в Община Бургас е въведена изцяло автоматизирана система за събиране и
транспортиране на смесени битови отпадъци (NORD). Съдовете (надземен контейнер) са
от затворен тип, с механизъм за ръчно отваряне на приемното устройство и чрез педал за
по-голяма чистота и удобство. Чрез специализирана техника, контейнери се обслужват
напълно автоматизирано, посредством лазерно насочване и наблюдение на целия процес
от монитор, разположен в кабината на превозното средство. Освен системата NORD, в
централната част на град Бургас са изградени и 74 двойки подземни контейнери, в които
се събира и смесен битов отпадък.
От 2020 г. всички смесени битови отпадъци които се събират на територията на Община
Бургас се теглят автоматизирано при вдигането на съответния съд, включително
пластмасови кофи по съставните селища, контейнери тип Бобър и Ракла и новите
контейнери NORD. Всеки съд е снабден с таг и има уникален номер привързан към GPS
координати. Поддържа се детайлна база данни за количеството отпадъци, събрани във
всеки отделен съд на територията на общината.
Община Бургас поддържа интерактивна карта на видовете контейнери и тяхното
местоположение с адрес, описание и предназначение, която е достъпна на платформата www.greencity.bg и https://map.smartburgas.eu/
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За дейности по събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци до депо и/или
съоръжение за третиране са осигурени като минимум следните транспортни средства и
специализирана техника:
- 2 броя – контейнеровоз с допустима маса 10 t;
- 15 броя – сметосъбирач с вместимост от 8 до 16 m³;
- 8 броя – сметосъбирач с вместимост от 18 до 24 m³;
- 14 броя - товарен автомобил бордови 10-18-26 m³;
- 14 брой - товарен автомобил (самосвал) 2-5 m³;
- 6 броя – челен товарач;
- 2 броя – мини челен товарач;
- 1 брой – автомобил за дезинфекция на съдове;
- 2 броя – малогабаритен автомобил с електрически двигатели.
Транспортните средства и техника са съобразени с габаритите, капацитета и със
спецификата на съответния район и честотата на извършваните услуги. В рамките на
договора за сметосъбиране и сметоизвозване е включена и дейност по разделно събиране
на пепел и сгурия от домакинствата, като за целта в районите с фамилни сгради са
осигурени метални контейнери и подходящи транспортни средства за извозване на
контейнерите. Дейността се извършва в периода на отоплителния сезон от 15 октомври до
30 април. При изпълнение на дейностите по събиране и транспортиране не се допуска
смесването на разнородни видове отпадъци.
 Инфраструктура за разделно събиране на битови отпадъци
Разделно събиране на битови отпадъци в подземни контейнери
Към момента на територията на град Бургас са изградени 74 двойки подземни контейнери
за разделно събиране на отпадъци от хартия и картон и пластмаса и метал. Подземните
контейнери са разположени в ЦГЧ и к-с „Лазур“. Контейнерите са изцяло вкопани в
земята, а в надземната площ са разположени единствено приемните устройства.
Разделното събиране в подземни контейнери има редица преимущества сред които е това,
че не отнемат градско пространство за инсталиране на съдове и осигуряват голяма
вместимост – до 3 куб.м. На всички точки на подземни контейнери е инсталирана система
за видеонаблюдение и датчици следящи запълняемостта на съдовете. Продължават
дейностите по разширяване на системата за разделно събиране на отпадъци в подземни
контейнери.
Разделното събиране на отпадъци в специални мобилни центрове
В изпълнение изискванията на чл. 19, ал. 3, т, 6, т. 7, т. 9 и т. 11 на ЗУО, Община Бургас е
реализирала проект „Доставка на Мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци от
домакинствата с електронно отчитане на предадените количества“. На територията на
град Бургас са разположени общо 24 бр. мобилни центрове. Чрез мобилните центрове се
осигурява разделно събиране следните потоци отпадъци:
- битови отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло;
- негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА);
- излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО);
- излезли от употреба гуми (ИУГ);
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-

-

опасни отпадъци от бита (луминисцентни и живачни лампи, лекарства с изтекъл
срок на годност, опаковки от бои, химикали, киселини, флакони със сгъстени
газове, тонер касети);
текстилни отпадъци – дрехи, обувки, чанти;
хранителни масла и мазнини.

Разделно събиране на пластмасови бутилки
На територията на град Бургас пред градинките за свободно разхождане на кучета са
разположени 6 бр. мобилен контейнер (вендинг автомат) за събиране на пластмасови
бутилки от вода, даващ за всяка бутилка храна и вода за кучета и котки или цветни
моливи за рисуване.
Разделно събиране на опасни и специфични отпадъци от домакинствата (ЕКОПАРК)
На територията на РПУО Бургас е изграден и функционира Екопарк, предназначен за
предаване на разделно събрани от домакинствата с общ капацитет 10 000 t/y и моментен
капацитет за съхранение на опасни отпадъци до 48 тона. На теиторията на Екопарка за
разделно събиране на отпадъциот домакинствата са осигурени:
 9 бр. закрити контейнери по 10 m3 всеки, от които 3 бр. за метал, 3 бр. за картон и
3 бр. за хартия.;
 4 броя контейнери тип Бобър с вместимост 1100 литра, от които 1 бр. за хартия, 1
бр. за пластмаси и 2 бр. за опаковки;
 3 бр. контейнери тип Бобър с вместимост 1100 литра, по един брой за зелено, бяло
и кафяво стъкло;
 3 бр. асиметричен контейнер с подвижна предна страна и обем от 10m3 за
едрогабаритни отпадъци;
 3 бр. асиметричен контейнер с подвижна предна страна и обем от 10m3 за за дърво;
 Специализиран контейнер от 2.5 m3 за консервни кутии;
 Контейнер за луминисцентни лампи;
 Бидони от НDPЕ – 220 l за батерии;
 Бидони от НDРЕ – 220 l за бои;
 Бидони от НDРЕ – 220 l за разтворители;
 Бидони от НDРЕ– 220 l за автомобилни масла;
 Бидон от НDРЕ – 50 l за малки батерии;
 Бидон от НDРЕ – 50 l за кухненски мазнин;
 Контейнер за международен транспорт 800 l – за лекарства
В Екопарка постъпват и разделно събраните битови отпадъци от мобилните центрове,
разположени на територията на град Бургас, както и отделените отпадъци с подобен
характер от сепариращата инсталация.
Разделно събиране на битови отпадъци, извършвано от организации по оползотворяване
или други лица, притежаващи разрешително по чл. 35 от ЗУО.
В тези случаи, на база сключени договори общината подпомага и контролира прилагането
на системите за разделно събиране и определя местата за разполагане на необходимите
елементи. За дейностите по експлоатация и поддръжка общината не изразходва бюджетни
средства или допълнителен финансов ресурс.
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Контейнери и транспортни средства за разделно събиране на отпадъци от опаковки
и на други битови отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло
Община Бургас е възложила на организация по оползотворяване ЕКОПАК
БЪЛГАРИЯ АД, която за своя сметка изпълнява дейностите по организиране и
последващо изпълнение на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и от
отпадъчни материали: хартия и картон, метали и пластмаси, образувани от домакинствата,
административните учреждения и търговски обекти на нейната територия. В рамките на
договора се включват и дейностите по последващо по транспортиране, сепариране,
рециклиране и оползотворяване на разделно събраните отпадъци от опаковки. Като
ангажимент на организацията по оползотворяване е договорено и изпълнението на мерки
за информиране и привличане на населението за ефективно участие в системата за
разделно събиране на отпадъци от опаковки.
Организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки от населението
Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки функционира и се развива от
2006 г., като към 31.01.2020 г. обхваща всички населени места в общината с разположени
общо 1 199 контейнера. Въведената система е от триконтейнерен модел, която осигурява
минимално покритие на една трицветна точка със съдове както следва:
- за град Бургас – на всеки 750 жители са осигурени съдове с минимален обем 3300 l;
- за съставните селища – на всеки 350 жители са осигурени съдове с мин. обем 3300 l.
Съдовете за събиране на отпадъците от опаковки са разположени в общо 398 точки от
територията на общината, като е осигурен общ обем от 1 798 500 литра. Всяка точка се
състои от син контейнер за хартия и картон, жълт за метал и пластмаса и зелен за стъкло.
Това е най-широко разпространеният и доказал своята ефективност модел в Европа.
Използват се цветни пластмасови контейнери, тип „Иглу“ с долно отваряне и вместимост
от 1.5 m3 или общият обем за всяка точка е 4 500 литра. По населени места
разпределението е следното:
Населено място

Брой
точки

Брой
контейнери

град Бургас
град Българово
с. Братово
с. Брястовец
с. Димчево
с. Драганово
с. Извор
с. Изворище
с. Маринка
с. Миролюбово
с. Равнец
с. Твърдица

372
4
1
1
1
1
1
1
2
1
4
1

1 141
13
3
3
3
3
3
3
8
3
12
3

Минимален изискуем
обем, съгласно
НООО6 (литри)
941 019
18 207
1 140
3 100
1 640
4 150
4 200
4 120
11 100
860
15 500
4 200

Осигурен обем в
литри
1 711 500
19 500
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
12 000
4 500
18 000
4 500

Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки Обн. ДВ. бр.85/2012г., последно изм. и доп. ДВ.
бр.2/2021г.
6
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За територията на град Бургас е планирано поетапно увеличаване броя на съдовете, както
следва:
2021 година – 30 комплекта или 90 контейнера;
2022 година – 30 комплекта или 90 контейнера;
2023 година – 30 комплекта или 90 контейнера;
2024 година – 30 комплекта или 90 контейнера;
Съгласно програмата на „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ АД общата стойност на инвестицията в
нови контейнери за разширяване на системата за разделно събиране възлиза на
~ 200 хил. лв.
За обслужване на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки и от отпадъчни
материали: хартия и картон, метали и пластмаси на територията на Община Бургас са
осигурени следните транспортните средства и техника:
 1 броя - товарен автомобил бордови;
 1 бр. товарен автомобил с надстройка „Гесинг“ и приемен бункер;
 3 броя - кран хидравличен;
На обслужващата техника е монтирана GPS система за проследяване на маршрута за
обслужване на контейнерите и контрол по спазване на установения график. GPSсистемата е с онлайн записване на маршрута, информацията се съхранява на сървър.
Предвидено е поставяне на устройства на обслужващата техника, както и тагове на всички
съдове, чрез които да бъде получавана информация в реално време за количествата
отпадъци, събрани от всеки един контейнер, както и информация за тяхното обслужване.
Достъп до тази информация се предоставя и на Община Бургас. Информацията съдържа
данни за часа на обслужване на всеки съд, дали той е обслужен, както и данни за теглото
му при вдигане, теглото след изсипване на отпадъците и данни за събраните нетни
отпадъци в него.
Организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки от търговски
обекти, производствени, стопански и административни сгради
Община Бургас съвестно с организация по оползотворяване ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД е
организирала и прилага система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и тяхното
последващо сепариране, транспортиране и оползотворяване, като обхваща търговски,
стопански, производствени и административни обекти на нейната територия. Основната
цел е намаляване на общия поток битови отпадъци чрез отделяне и оползотворяване на
рециклируемите суровини, генерирани от обектите. Системата е организирана в две
направления и обхваща:
 Търговски обекти. Обслужват се над 300 обекта от категориите търговски,
социални и административни сгради, разположени в центъра на град Бургас по ул.
„Александровска“, ул. „Александър Богориди“ и ул. „Фердинандова“. За всички
обекти се предвижда индивидуално обслужване, съобразено с параметрите на
обекта, и при възможност чрез предоставяне на чували – черни на цвят.
 Хорека. Това направление обслужва намиращите се на територията на гр. Бургас
хотели, ресторанти и кафенета. Към 2020 г. са обхванати 65 обекта. Тенденциите са
170

тези обекти да се увеличат и през 2021 г. да бъдат обхванати около 130. През
летния период се обхващат заведения, намиращи се в морската градина.
Обслужването на обектите в това направление се извършва ежедневно, чрез
предоставяне на черни чували с вместимост 120 литра, в които всеки обект
изхвърлят разделно материали от хартия и картон, пластмаса, метали и стъкло.
Стандартния начин на обслужване включва посещение и извозване на чувалите от
всеки обект чрез 2 бр. автомобили (бус).
За събирането на хартиени отпадъци от опаковки в направление търговски обекти се
осъществява ежедневно в идеален център на град Бургас с два буса, брандирани с лого на
фирмата. Събраното количество се разтоварва в база, намираща се кв. Лозово.
Интензитета на посещение е веднъж дневно от понеделник до събота. Задължение на
магазините и заведенията е да събират и съхраняват опаковките до посещение на фирмата,
съгласно предварително определен график.
Контейнери за разделно събиране на отпадъци от текстил и обувки.
На територията на град Бургас са осигурени общо 54 броя специализирани метални
контейнери за събиране на текстилни отпадъци, съгласно утвърдена от общината схема.
Контейнерите са осигурени от две фирми, с които общината има сключени договори, а
именно 19 броя от „ЕВРОТЕКС“ ЕООД и 35 броя от „М-ТЕКС РЕЦИКЛИРАНЕ НА
ТЕКСТИЛ“ ООД. Контейнерите са ясно обозначени с надпис „ДРЕХИ И ОБУВКИ“. В тях
могат да се поставят дрехи, обувки, чанти, колани и домашен текстил. Върху
контейнерите са написани инструкции за използването им и номер за връзка при
необходимост от допълнителна информация. С цел повишаване ефективността на
системата е препоръчано дрехите да са изпрани и да бъдат поставени в торби.
Обслужването на контейнерите се осъществява веднъж седмично, а при необходимост и с
по-голяма честота от организацията по оползотворяване, която се грижи и за понататъшното оползотворяване на текстилните продукти.
Текстилни отпадъци могат да бъдат предавани и в 24 бр. мобилни центрове за разделно
събиране, обслужвани от Община Бургас.
Мобилни контейнери за събиране на дървени отпадъци
През м. юни 2019 г. общината е сключила договор с „Кроношпан България“ ЕООД за
организиране на разделно събиране, сортиране и последващо оползотворяване на
дървесни отпадъци на територията на град Бургас. Към момента са осигурени 4 бр.
специализирани контейнери, които се обслужват веднъж месечно.
Контейнери и транспортни средства за разделно събиране на биоразградими
отпадъци
Община Бургас е организирала раздаването на контейнери за биоразградими отпадъци на
пазарите, тържищата и големите вериги магазини за събиране на отпадъка разделно.
Раздадени са 121 бр. кофи по 120 литра и 10 бр. контейнера тип „Бобър“ 1100 литра, които
се обслужват със специализиран автомобил за транспортиране на количествата до
компостиращата инсталация на РПУО – Бургас.
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Градинските и дървесни отпадъци от поддържането на зелените площи в общината се
събират разделно в съответствие с договорите, сключени с фирмите за поддържане на
зелената система и чистотата на обществените площи. Фирмите разполагат със собствена
транспортна техника за извозване на събраните зелени отпадъци. Не са поставени
специализирани съдове за зелени отпадъци, а същите се събират в момента на
образуването им – при резитби на дървесна и храстова растителност и др. Зелените
отпадъци и се транспортират разделно от другите битови отпадъци до РПУО - Бургас,
къде се оползотворяват в аеробна компостираща инсталация.
Община Бургас е осигурила контейнери и площадки за временно съхранение на зелени
растителни отпадъци, разположени на територията на град Бургас, кварталите и
съставните селища, както следва:
 в квартал Ветрен - 5 броя контейнер с обем 4 m3;
 в квартал Банево - 4 броя контейнер с обем 4 m3;
 вилна зона Минерални бани - 3 броя контейнер с обем 6 m3 и 1 бр. с обем 10 m3;
 изградени са 11 броя площадки за временно съхранение на растителни отпадъци в
населените места - Изворище, Миролюбово, Драганово, Брястовец, Димчево,
Твърдица, Братово, Равнец, Извор, Българово и кв. Черно море.
Съдове за фамилно компостиране на градински отпадъци
Към 2020 г. Община Бургас е осигурила и предоставила за ползване от домакинствата
общо 310 бр. компостери за фамилно компостиране, от които:
 60 бр. компостери с обем 600 литра в гр. Българово по пилотен проект „Домашно
компостиране на биоразградими отпадъци в гр. Българово“;
 250 бр. компостери на еднофамилни къщи в кварталите и селата по проект
„Изграждане на капацитет за управление на биоразградимите отпадъци в
трансграничен регион на Бургас и Къркларели“.
Инфраструктура за предотвратяване образуването на отпадъци
На територията на Община Бургас е изграден и функционира център за ремонт и
подготовка за повторна употреба на мебели. Целта му е да даде нов живот на старите и
ненужни мебели, които след реновиране биха били отново годни за употреба. Центърът, е
разположен в Южната промишлена зона на град Бургас. Разполага с демонстрационна
зала, в която ще бъде изработен проект за новата визия на вещите и работилница, в която
мебелите или части от тях ще се подготвят за повторна употреба. Готовите продукти се
извозват в шоурум за мебели втора употреба в ж.к. „Изгрев“. Към 2020 г., са събрани 370
тона стари мебели, като 193 тона от тях са ремонтирани и предадени за повторна
употреба. За краткото време, през което функционира центъра е предотвратено
образуването на 370 тона отпадъци, които биха попаднали на регионалното депо.
Дейностите по предотвратяване на образуването на отпадъци и подготовката им за
повторна употреба е най-високия приоритетен ред в йерархията на управление на
отпадъците. Центърът за ремонт и подготовка за повторна употреба на мебели е
реализиран по проект „Прилагане на модел за управление на едрогабаритни отпадъци от
бита на територията на Община Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Околна
среда“ 2014-2020 г. С реализиране на проекта се очаква намаляване на количеството
депонирани отпадъци от бита и увеличаване на дела на рециклираните отпадъци.
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Основни изводи и препоръки
 Управлението на отпадъците в Община Бургасе се извършва на регионален
принцип. Община Бургас, като водеща община в „РСУО – Регион Бургас“ планира,
инициира, организира и ръководи изграждането и експлоатацията на необходимата
като количество и качество инфраструктура за събиране, транспортиране,
оползотворяване и обезвреждане на битови и строителни отпадъци в региона,
съобразно изискванията на ЗУО, както и изпълнение на задълженията и целите на
общините за оползотворяване и рециклиране на отпадъците.
 Отчита се подобряване в ефективността и разширяване капацитета на изградената
инфраструктура за третиране в т.ч. оползотворяване и обезвреждане на битови
отпадъци на територията РПУО – Бургас.
 Планира се изграждане на нови съоръжения и подобряване ефективността на
съществуващите, съобразено с поставените в ЗУО нови изисквания и цели за
рециклиране и за намаляване на депонираните отпадъци.
 РПУО Бургас разполагат със съоръжения в експлоатация, които покриват
дейностите по разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци, като
предстои завършване на анаеробна инсталация за оползотворяване на органичните
биоразградими отпадъци.
 Съществуващата сепарираща инсталация е оборудвана с допълнителен модул за
предсепарация, чрез които се повишава ефективността на отделената фракция (050mm), съдържаща основно инертна и биологична компонента и последващото и
използването за запръстяване и рекултивация на нарушени терени.
 Препоръчва се развитие и увеличаване капацитета на центрове за предотвратяване
образуването на отпадъци и подготовката им за повторна употреба, което е найвисокия приоритетен ред в йерархията на управление на отпадъците.;
 Община Бургас е изградила и прилага ефективна система за организирано
сметосъбиране, чрез осигуряване на необходимите съдове и техника за извозване
на битови отпадъци която покрива 100% от населението на общината.
 През разглеждания период значително се подобрява качеството на услугата за
събиране на отпадъци, чрез пълно обновяване и модернизиране на съдовете и
транспортните средства за тяхното обслужване, което повишава ефективността на
системата.
 Услугите по събиране включително разделно и транспортиране на битови отпадъци
до съоръжения за последващото им трериране се възлага на външни изплнители по
реда на ЗОП и/или чрез организации по оползотворяване на отпадъци.
 В централната градска част на град Бургас е въведена и се прилага система за
разделно събиране на битови отпадъци в подземни контейнери, предимствата от
която повишават ефективността и качеството на предлаганата услуга. Препоръчва
се разширяване на обхвата.
 Отчита се подобряване в системите за разделно събиране на отпадъци от
домакинствата, чрез предоставяне на различни възможности за жителите да
предадат разделно вместо да изхвърлят отпадъците в общите съдове. Препоръчва
се разширяване обхвата на мобилните центрове, в които не се допуска смесване и
разпиляване на отпадъци за разлика от цветните контейнери.
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8. АНАЛИЗ НА ПРИЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРАКТИКИ ПО
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ
През последните години Европейските стратегически документи предлагат преход от
целенасочено управление на отпадъците като фактор, увреждащ околната среда, към
политика на предотвратяване на тяхното образуване и ефективното им използване като
ресурси. Приложението на тази промяна за преминаване от линеен към кръгов модел на
управление на ресурсите се осъществява на местно ниво. Въвеждането на плана за
действие на ЕС за зелена сделка и кръговата икономика са разработки, които изискват
местните власти да задействат и да въведат промени през следващите години, така че
политиките за предотвратяване и повторна употреба да бъдат проектирани и приложени
ефективно.
Градовете и общините трябва да бъдат начело на нарастващото движение на нулевите
отпадъци чрез проучване на нови модели на потребление, проектиране на ресурсни
системи със затворен цикъл, пилотни методи за предотвратяване на отпадъците и чрез
обединяване на общностите в прилагането на тези политики. Нулеви отпадъци е етична,
икономическа и практическа цел за промяна на навиците и начина на живот по подобие на
устойчивите природни цикли, където всички отпадни материали служат като суровини за
други процеси. За прехода от „справяне“ с отпадъците към управление на суровините са
необходими преди всичко промени в организацията на събиране и силна образователна
кампания, докато инвестиционните разходи са сравнително малки.
Всеки човек образува отпадъци: у дома, в училище, на работното място, на улицата.
Затова резултатите от системата за управлението на отпадъците зависят много силно от
степента на отговорност и информираност на нейните ползватели. Подходът „Нулеви
отпадъци“ има за цел проектирането и управлението на продукти и процеси по начин,
който системно ограничава обема и премахва токсичността на отпадъците и материалите,
като запазва и възстановява всички суровини, вместо да ги изгаря или депонира.
Информирането на обществеността и бизнеса по въпросите на управлението на
отпадъците са необходимост и в полза за постигане на целите, свързани с намаляване на
количеството генерирани отпадъци и оползотворяването им. То има ключово значение за
успеха и добрите резултати на системите за управление на отпадъците съобразно
йерархията за тяхното управление. Кампаниите за повишаване на общественото съзнание
и консултации с участниците в процеса на управление на отпадъците, ще допринесат за
разбиране на потенциалните възможности и ползи за околната среда, произтичащи от
оползотворяването и рециклирането на отпадъците.
Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци.
Предотвратяване образуването на отпадъци се състои от следните елементи:
 Стриктно избягване на отпадъците - включва пълното избягване на генерирането на
отпадъци, чрез реално премахване на вредните вещества или чрез намаляване на
материалния и енергийния интензитет в производството, потреблението и
разпространението;
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 Намаляване на генерирането на отпадъци при източника - включва минимизиране
употребата на токсични или вредни вещества и/или минимизиране консумацията на
материали или енергия;
 Насърчаване на повторната употреба - включва многократната употреба на продукта
в оригиналната му форма, по оригиналното му предназначение или като
алтернатива, с или без допълнителна обработка;
 Рециклиране при източника - включва дейности, които позволяват използването на
даден материал след обработка на територията на производителя на отпадъка.
Пример за това е използване след биологично третиране - домашно компостиране.
8.1. Приложени мерки и добри практи от Община Бургас
В предходната общинска програма за управление на отпадъците с период 2016-2020 г.
Община Бургас е предприела действия и е реализирала следните проекти насочени към
предотвратяване образуването на отпадъците и подготовката за повторна употреба чрез
прилагането на добри практики от други Европейски градове
Център за ремонт и подготовка за повторна употреба на стари мебели
Реализиран е проект „Прилагане на модел за управление на едрогабаритни отпадъци от
бита на територията на Община Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Околна
среда“ 2014-2020 г. В рамките на проекта е изграден и функционира център за ремонт и
подготовка за повторна употреба на мебели. Целта му е да даде нов живот на старите и
ненужни мебели, които след реновиране биха били отново годни за употреба. Центърът,
който вече функционира в Южната промишлена зона на град Бургас, съчетава
демонстрационна зала, в която се изработва проект за новата визия на вещите и
работилница, в която мебелите или части от тях се подготвят за повторна употреба.
Готовите продукти се извозват в шоурум за мебели втора употреба в ж.к. „Изгрев“, където
се предлагат на заинтересовани лица. Демонстрационната дейност по проекта е въвеждане
на модел за подготовка за повторна употреба на едрогабаритни отпадъци от бита, поконкретно подготвени за изхвърляне мебели от домакинствата. Тя се съпътства от
целенасочена кампания и разработване на информационна платформа „Пътеводител за
разделно събиране на отпадъци от домакинствата“, с която се насърчава и мотивира
разделното събиране и предотвратяването на образуването на отпадъците в ежедневието.
Дейностите по проекта се отнасят към най-високия приоритетен ред в йерархията на
управление на отпадъците - предотвратяване на образуването на отпадъци и подготовката
им за повторна употреба.
Консултативен съвет за управление на отпадъците.
През 2021 г. е сформиран Консултативен съвет за управление на отпадъците на
територията на Община Бургас и региона под наслов „Бургас – столица на кръговата
икономика“. Амбицията на Консултативния съвет е регионът на Бургас да стане водещ в
страната по прилагането на иновативни методи за обработка на отпадъците и повторното
използване на получените от това суровини. За целта е привлечено участието на
представители на държавната и местната власт, вкл. председател на Парламентарната
комисия по околната среда и водите, представители на бизнеса, както и експерти в
сферата на екологията и опазването на околната среда. Основните направления, по които
консултативния съвет ще работи са:
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-

Прилагане на принципите на кръговата икономика, която има за цел максималното
оползотворяване на генерираните отпадъци и превръщането им в полезен ресурс;
Изграждането на интегриран модел за устойчиво управление на отпадъците в
Бургас и региона чрез включване на всички заинтересовани страни.
Провеждането на кампании и обучения, посветени на кръговата икономика.
Утвърждаване на образователни програми в учебните заведения и въвеждане на
специални практики в професионалните гимназии, посветени на разделното
събиране, рециклиране на отпадъците.

Инициатива „син етикет“.
Предвидено е да бъдат обозначени със специален знак заведенията за хранене и
развлечения на територията на общината, които се откажат от употребата на пластмасови
прибори за еднократна употреба като бутилки, сламки, чаши, прибори. Обектите ще бъдат
отличени на интегрираната туристическа платформа GoToBurgas и представени на
организираните събития в рамките на проекта. Към момента е проведен конкурс и е
изработено лого на инициативата „Син етикет“, който се реализира в рамките на проект
„Повишаване на знанията за морската околна среда за устойчиво управление на морските
ресурси и постигане целите на син растеж“, финансиран по Програма за морско дело и
рибарство 2014 – 2020 г., изпълняван в партньорство с Университет „Проф. д-р Асен
Златаров“ – гр. Бургас.
Остров Света Анастасия – свободен от пластмаси
На остров Света Анастасия се прилагат мерки за ограничаване на пластмасови продукти
за еднократна употреба. Вместо пластмасови съдове за еднократна употреба се предлагат
биоразградими чаши за кафе, бира, сламки и др.
План за ограничаване употребата на пластмасови продукти за еднократна употреба в
сградите и помещенията на Общински съвет и Общинска администрация Бургас
Планът е приет от Общински съвет Бургас с решение № 62/24.09.2019 г. и има за цел
администрацията да послужи за пример, като насърчава и мотивира разделното събиране
и предотвратяването на образуването на отпадъците в ежедневието, с акцент върху
пластмасовите отпадъци. Намерението е планът да се превърне в средство за дългосрочна
устойчива промяна, чрез комбиниран подход за информиране, предупреждения и
действия за предотвратяване образуването на отпадъци. Голямо внимание се обръща на
замърсяването на морските води. Установено е, че 70% от морските отпадъци са
пластмасови, затова се поема ангажимент за справяне с разточителната употреба на
пластмаси и с пластмасовите отпадъци на сушата.
В плана са заложени дейности, ориентирани към ограничаване използването на
пластмасови продукти за еднократна употреба, чрез прилагане на систематичен подход за
промяна в поведенческите модели, както на служителите на Община Бургас и Общински
съвет Бургас, така и на населението в общината, чрез прилагане на добра практика.
Приложените мерки и дейности се изпълняват регулярно и ще обхванат и новия
програмен период в т.ч.:
- Въведена е забрана за използване на пластмасови продукти за еднократна употреба
по време на събития, организирани от Община Бургас.
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Въведена е забрана за използване и предлагане на пластмасови продукти за
еднократна употреба от общински предприятия - доставчици на услуги.
Разработени са общи правила/ условия за провеждане на събития „без пластмаса“
на територията на сградите на Община Бургас.
Обследвана е възможността за предоговаряне на условията по договори за услуги,
предоставяни от доставчици, които оперират на територията на сградите на
Община Бургас.

Общинската администрация насърчава употребата на рециклируеми материали и
продукти и такива за многократна употреба, чрез стимулиране екологичното поведение на
работното място, както и при провеждане на събития по проекти на общината в т.ч.:
- Поставяне на диспенсъри за вода и използване на чаши за многократна употреба;
- За осигуряване на кетъринг обяди и вечери са включени следните критерии към
доставчиците.
При доставката на кетъринг се изисква използване на кухненски прибори, стъклени,
порцеланови, керамични съдове и покривки за многократна употреба при сервирането на
храни и напитки или кухненски прибори и съдове за хранене, или друго оборудване за
приготвяне и доставяне на храна на основата на възобновяеми суровини. Водата следва да
е в стъклени бутилки, а опаковките на храната да с високо съдържание на рециклирани
съставки. Със заложените екологосъобразни критерии се цели намаляване на вредното
въздействие върху околната среда от изпълнението на услугата – предмет на поръчката.
Отпадъците, получени при извършване на услугата трябва задължително да бъдат
събирани разделно в съответствие със системата за събиране, определена от общинската
администрация, която включва фракции от хартия, стъкло и пластмаса и метал. За целта са
осигурени съдове за разделно събиране на рециклируеми отпадъци в общинските сгради.
Провеждат се ежегодни одити за количеството пластмасови отпадъци, генерирани на
територията на сградите на Община Бургас.
Разработени и утвърдени са насоки с включени „зелени“ критерии, които се прилагат при
провеждане на обществени поръчки за доставка на канцеларски материали и за
изработване на рекламни и информационни материали, вкл. използването им при
организиране и провеждане на събития. Използваните канцеларски материали, като и
рекламни и информационни материали, следва да са произведени изцяло от възстановени
хартиени влакна. Възстановените хартиени влакна, включват както рециклирани влакна от
отпадъци след потреблението, така и рециклирани влакна преди потреблението, познати
още като технологичен отпадък. За удостоверяване се изисква продуктите да бъдат с
екомаркировка. Например екомаркировката на ЕС, може да послужи като доказателствено
средство, ако тя посочва, че хартията е произведена изцяло от възстановени хартиени
влакна. Като доказателствени средства се приемат също и техническа документация на
производителя или протокол от изпитване от признат орган.
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8.2. Преглед на други добри практики за предотвратяване образуването на
отпадъци приложени на национално и европейско ниво.
Представените добри практики в настоящата част демонстрират информационни,
промоционални и регулаторни мерки за стимулиране на предотвратяването на
отпадъците. Те са избрани като се вземат предвид следните критерии:
 Насоченост: Практиките са съсредоточени върху превенцията на отпадъците, ясно
разграничени от другите стратегии за управление на отпадъците или широки
екологични цели.
 Иновативност: Практиките използват оригинални или находчиви техники за
предотвратяване на отпадъците
 Приложимост в друг контекст: Практиките могат лесно да бъдат възпроизведени и
са сходни в региони в Европа
 Представителност: Практиките произхождат от широк кръг държави, оперират на
национално, регионално и местно ниво и са насочени към различни потоци
отпадъци.
 Ефективност: Практиките имат ясно определени цели и измерими резултати
Източник на информация е НПУО 2021-2028 и проект Pre-waste, в който са отличени 27
най-добрите практики за предотвратяване образуването на отпадъци реализирани в
Европейския Съюз от местни или регионални власти, в т.ч. и за предотвратява
образуването на хранителни отпадъци.
Органичаване на нежеланите пощенски реклами.
Подобна практика се прилага в Брюксел, Белгия наречена „Стикер срещу реклама с
правна подкрепа“. От 1999 г., жителите на Брюксел могат да поискат безплатен стикер за
пощенска кутия, чрез който изберат да не получават неадресирани реклами и/или
безплатни вестници. Регионално Постановление, дава право на физическите лица да
подадат жалба, ако получават някакви рекламни материали, въпреки стикера с правна
подкрепа. През 2011 г. 20.1% от 548 997 от пощенските кутии в района на Брюксел носят
стикера. С около 10 кг / жител / годишно на поставен стикер се предотвратява
количеството на отпадъците, това представлява повече от 2 000 тона предотвратени
хартиени отпадъци годишно.
Базари за обмен на употребявани вещи – напр. детски дрехи и играчки, спортни уреди,
вещи за бита, книги, дрехи и др. Такъв пример е Алеликан парк за повторна употреба
(Готенбург), Швеция. Паркът е създаден през 2007 г., за да се даде възможност на
местните жители да дарят ненужни вещи, както и да закупят дарени стоки. Обособен е
пункт за повторна употреба, където посетителите на парка имат възможност да дарят
стари продукти, които след това се продават за повторна употреба, ако са в добро
състояние, а останалите се сортират за рециклиране или за оползотворяване на енергията.
През 2010 г. общият приток към парка е 6 430 тона. Повторно използваното количество е
358 тона, което означава, че повече от 5% от материала се използва повторно.
Спестяващи еко-чанти, София, България - През 2012–2015 г. и отново през 2018 г.
софийската секция на неправителствената организация Surfrider Foundation Europe
организира, с посредничеството на дизайнери и в сътрудничество с местните общности,
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организира изложба на еко-чанти, за повишаване на осведомеността относно
замърсяването, генерирано от пластмасовите торбички за еднократна употреба.
Доброволци призоваха местните дизайнери да създадат памучни торбички и да ги украсят
с послания на Surfrider, които конкретно разкриват вредите, които пластмасовите
торбички причиняват на морския живот и екосистемите. През всяка от годините, когато
изложбата беше организирана, сто плика за многократна употреба бяха украсени с
рисунки на океанска тематика.
Създаване на система за споделено компостиране в градска среда, София, България
Проект на Фондация „Корен“, с основен партньор Столична община - Район „Слатина” и
партньор София Тех парк АД, осъществен с финансовата подкрепа на Програма „Европа”
2020 г. на Столична община. Съвместният проект „Първи стъпки за създаване на система
за споделено компостиране и отглеждане на ядливи растения в градска среда” има за цел
да създаде и предостави достъп до европейски модели на системи за споделено
компостиране и отглеждане на ядливи растения в градска среда. В рамките на проекта се
изграждат и позиционират споделени компостери (дървени контейнери за органичен
отпадък) с вертикални градини на територията на община „Слатина” и “София Тех Парк”.
Чрез тези компостери и градини, хората, които живеят и работят в района, са ангажирани
с добре представените добри практики, създаващи пример за устойчив живот в градска
среда. Целта на проекта е повишаване на информираността и ангажираността на
гражданите към наложителната нужда от ефективни практики при преработката на
всекидневния отпадък.
Библиотека за облекло (Стокхолм), Швеция. В библиотеката за облекло, дрехите могат да
бъдат дадени назаем вместо книги, позволявайки на клиентите да подновят гардероба си
за малка годишна такса. Дрехите, които са дарени от спонсори, пристигат с инструкции за
пране, а скъсаните изделия трябва да се заменят. Наскоро отворената в Стокхолм
Библиотека за дрехи вече има 160 членове, с тенденция на увеличаване. Други библиотеки
за дрехи са отворени в Гьотеборг, Малмьо и Умеа.
Инициатива Еко-точки за продажба на насипни стоки (Италия). Супермаркетите CRAI
създават инициативата „Еко-точки“ през 2005 г., като предлагат продукти в насипно
състояние с минимално опаковане. Еко-точки съчетава иновация, чувствителност по
отношение на околната среда и спестяване на разходи чрез пазаруване на стоки в насипно
състояние. Чрез еко-точките, които могат да бъдат намерени в определени части на
супермаркетите, CRAI предлага нов начин за пазаруване, в отговор на нарастващия
обществен интерес към проблемите на околната среда. Еко-точките предлагат всеки ден
продукти, като тестени изделия, ориз, зърнени храни, бобови растения, ядки, кафе,
подправки и сладкиши в насипен формат от дозатори (диспенсери). Чрез системата от екоточки CRAI възнамерява да намали отпадъците от опаковки, като в същото време
предлага продукти на по-ниски цени. Ползите от тази система включват:
o купуване само на необходимото количество
o спестяване на потребителите на между 10% и 70% в сравнение с цената на
опакованите стоки
o значително по-малко отпадъци от опаковки.
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Перилни препарати на самообслужване в търговиите на едро (Регион Пиемонте), Италия
Поставяне на субсидирани дозатори на перилни препарати в търговски обекти в региона,
придружени от информационна кампания, насочена към намаляване на образуването на
отпадъци от опаковки чрез насърчаване на клиентите да пълнят бутилки за перилни
препарати. От ноември 2006 г. до юли 2010 г., 1 283 500 литра препарат (равна на 1 056
426 бутилки) са били продадени. 780 000 бутилки са били повторно използвани, като са
предотвратени около 47 тона HDPE пластмаса и двайсет и шест тона хартиени/картонени
отпадъци. Досега нито един магазин не е върнал дозатор, а проектът е адаптиран и от
други италиански региони.
Купуване на храна и насипни продукти в (собствени) контейнери за многократна употреба
напр. стъклени, е добра практика, която може да се организира съвместно както с
търговски вериги, така и с отделни магазини и производители.
Бюро за храни Марке (Марке Регион), Италия
Бюро за храни Марке е регионален филиал на италианска мрежа от 21 хранителни вериги,
които възстановяват излишния продукт от индустрията и търговците на дребно и
разпределят хранителните продукти до нуждащи се чрез благотворителни организации.
През 2010 г. около 2 209 тона храни са преразпределени в региона Марке, поддържащи
около 26 000 души. Тъй като мрежата постепенно се разширява, тези цифри се очаква да
продължа да нарастват.
Menu Dose Certa (Регион Порто), Португалия
След пилотния проект през 2008 г., проектът стартира отново през 2011 г. като обучава и
съветва ресторанти, относно най-добрите управленски практики за съхраняване на храни,
с цел да се намали количеството на хранителните отпадъци по цялата производствена
линия, от покупката на хранителни продукти до приготвянето на храна. По време на
пилотната фаза, ресторантите са съобщавали за намаляване от средно 0.25 кг/клиент на
ястие (91 кг/клиент/годишно ако клиентът разполага с едно ястие на ден).
Тази инициатива е създадена от компания за управление на отпадъците LIPOR в Порто.
LIPOR печели наградата през 2009 за устойчиво развитие за кампаниите си за
минимизиране на отпадъците и програмите за образование в областта на околната среда за
деца. Целта на LIPOR е да намали годишното генериране на отпадъци със 100 килограма
на човек. Град Еспиньо, част от района на Порто, е идентифициран като зона, генерираща
значителни биоотпадъци и е избран за пилотния проект „Menu Dose Certa“. Целта на
Проекта е да намали хранителните отпадъци с 48.5 килограма годишно на клиент на
ресторант до 2011 г. и се опитва да промени нагласите и поведението чрез повишаване на
информираността относно проблема с хранителните отпадъци. Проектът е партньорство
между LIPOR, Асоциацията на португалските нутриционисти, местните власти и
ресторанти. Инициативата стартира в ресторант Кристал в Еспиньо, като предизвика
значително медийно внимание на регионално и национално ниво. Проектът се разширява
с конкуренция сред участващите ресторанти за създаване на най-добрата рецепта за
правилно меню за сервиране по отношение на размера на сервирането и хранителната
стойност.
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Обичай храната, мрази отпадъка (Северен Лондон), Великобритания
Обичай храната, мрази отпадъка, реализирана в Северен Лондон, 2009-2010, е цялостна
кампания за повишаване на осведомеността и информираността с цел намаляване на
отпадъците от храна, основана на успешна широка комуникационна кампания във
Великобритания. Тя включва различни дейности, включително пътно шоу за хранителни
отпадъци, състезания на рецепти, общински работни срещи за кухня, събития с местния
бизнес. Много добре приета, инициативата е мотивирала жителите да променят навиците
си и им е дала да следват примери от техните собствени общности.
Еколабел ЛЕГАМБИЕНТЕ Туризъм (Марке), Италия
ЛЕГАМБИЕНТЕ туризъм насърчава устойчивостта в италианския туристически сектор
чрез предоставяне на информация, образоване и повишаване на осведомеността.
Организацията предлага етикет за хотели, които се съгласяват да работят в дългосрочен
план съгласно принципите за устойчивост. Действията за намаляване на отпадъците
включва замяна на единични дози с дозатори и продукти в насипно състояние, с употреба
на бутилки за многократна употреба и концентрирани продукти, и др. През 2010 г., 39
хотела в Марке региона са участвали, като са предотвратени приблизително 1.6 тона
пластмасови отпадъци.
Предотвратяване на отпадъци от търговци и занаятчии (Когле), Франция
Чрез доброволна едногодишна кампания, общността на Когле повиши информираността
на търговците и занаятчиите, свързани с образуването на отпадъци чрез процес от четири
стъпки, имайки за цел, както дейността им, така и техните клиенти. Участваха 40
магазина, провеждайки около 55 дейности. Резултатите показват, че много от
собствениците на малкия бизнес са мотивирани да намалят отпадъците си, но често се
нуждаят от повече консултации и подкрепа в процеса.
Придружено предотвратяване на отпадъчна хартия в училища (Брюксел), Белгия
Училищата, които желаят да се ангажират с дейности за намаляване на потреблението на
хартия могат да получат безплатна помощ, било краткосрочно (учебни материали и
оборудване, обучения за учители) или за продължителността на цялата учебна година
(придружени до ключ проекти за класовете, училищни предизвикателства и др.).
Наблюдава се траен ефект върху децата: две години след даден проект, участващите
ученици са знаели и изпълняват по два пъти повече начини за предотвратяване на
отпадъците, в сравнение с учениците, които не са били включени. Потреблението на
хартия в участващите училища е намаляло с до 35 на сто.
Обществена разгласа и обучение – всички общински инициативи за предотвратяване на
отпадъците и повторна употреба се нуждаят от много добра информационна и
образователна кампания, насочена както към възрастните, така и към децата и младежите.
Пилотните проекти в училищата са чудесен начин за трайно възпитаване на добри навици.
Насърчаване предотвратяването на отпадъци също дава отличен пример и добри
резултати в магазини, занаятчийски обекти, хотели, ресторанти, офиси и административни
сгради. Организирането на поредица от срещи с домоуправителите на етажни
собствености или заинтересованите жители по квартали също е отличен начин за пряка
връзка с гражданите, която дава възможност не само за разясняване на техните права и
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задължения по отношение на отпадъците, но също и за получаване на обратна връзка,
включително и сигнали за нарушения, заявления за поставяне на контейнери за разделно
събиране и т.н.
Основни изводи и препоръки
Бургас е на челно място в страната по прилагането на модерни технологии и
разработването на проекти в областта на отпадъци и включване при подготовка и
провеждане на обществени поръчки на критерии за защита на околната среда и
прeдoтвратяванe oбразуванeтo на отпадъци.
В резултат на прегледа на съществуващи практики по предотвратяване образуването на
отпадъците могат да бъдат изведени изводи и препоръки:
 Намаляване на използването на продукти за еднократна употреба от пластмаса е
широко застъпена практика и нейното прилагане трябва да продължи, а обхватът й
да се разшири. Особено силен ефект би имало, ако тази мярка се прилага масово в
детските градини и училищата, хотели и ресторанти.


Насърчаване повторната употреба на продукти и създаването на системи за
популяризиране на дейностите по ремонт с цел повторна употреба, включително и
по-специално на електроуреди, текстил, обувки и др. Центровете за поправка и
подготовка за повторна употреба, могат да се подържат съвместно със социални
предприятия.



Намаляване на използването на хартия – например чрез по-интензивно използване
на електронно управление и е-услуги от общинските администрации.



Повишаване на информираността на различни целеви групи с цел промяна в
поведението и отношението на потребителите към храната;
Изпълнение на демонстрационни проекти за предотвратяване на хранителните
отпадъци;
Стимулиране даряването на храни;
Продажбата на стоки в насипно състояние или в контейнери/буркани/кутии за
многократна употреба, напр. стъклени, е добра практика, която може да се
организира съвместно както с търговски вериги, така и с отделни магазини и
производители.







С развитието на модела т.нар. „бърза мода (fast fashion)“, което води до големи
щети на околната среда както от гледна точка на производството, така от гледна
точка на третирането на образуваните текстилни отпадъци, увеличаването броя на
контейнери/пунктове за отпадъци от текстил с цел повторната им употреба е добра
практика.



Създаването на партньорства между институциите, бизнеса и научните среди за
минимизиране на отпадъците и ресурсна ефективност е добра практика, която е
подходящо да се насърчава.



Насърчаване домашното компостиране и компостиране в градска среда.
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9. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ И СТИМУЛИ В СЕКТОРА НА
УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ И ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ ДЕЙСТВИЕТО ИМ
С последното изменение на Рамковата Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците от
2018г. се посочва, че с цел постигане на установените цели следва да използват
икономически инструменти и други мерки за създаването на стимули за прилагане на
йерархията на отпадъците, които включват, наред с другото, такси за депониране и
изгаряне, схеми за принципа „плащаш повече, ако изхвърляш повече“, улесняване на
даряването на храни, стимули за местните органи или други подходящи инструменти или
мерки. Схемата „плащаш повече, ако изхвърляш повече“, заставя причинителите на
отпадъци да плащат в зависимост от действителното количество на образуваните
отпадъци и предоставят стимули за разделяне при източника на рециклируемите отпадъци
и за намаляване на смесените отпадъци.
Икономическите инструменти в сектора на управлението на отпадъците са механизми,
въведени от държавата, които правят по-изгодно за населението и бизнеса да рециклират и
оползотворяват отпадъците, вместо да ги депонират. Изследванията показват, че
въвеждането на такива механизми в различните европейски страни е довело до
намаляване на депонираните количества отпадъци и до преминаване към по-високите
нива в йерархията на управлението на отпадъците.
Икономическите инструменти и стимули, свързани с управлението на отпадъците на
общинско и регионално ниво, могат да бъдат обобщени в следните групи:
 Такси за депониране и третиране. Тази група икономически инструменти имат за
цел да стимулират по-високо ниво в йерархията на управление на отпадъците, като
налагат по-високи такси за третираните отпадъци, които не съответстват на
йерархията, например върху депонираните отпадъци. В България се прилагат т.нар.
обезпечения за покриване на последващи разходи за закриване на депата (чл. 60 oт
ЗУО) и отчисления за всеки тон депониран отпадък (чл. 64 oт ЗУО).
 Схеми „Плащане при изхвърляне“ (Pay-as-you-throw” schemes – PAYT). Това са
инструменти, при които населението и бизнеса заплащат за събирането,
извозването и третирането на генерираните от тях отпадъци. Тези схеми са пряко
свързани с количеството на генерираните от съответните лица отпадъци, като те
съответно заплащат на кг/чувал/контейнер и т.н. Основният инструмент от тази
група в България е такса за битови отпадъци.
Настоящият анализ разглежда прилаганите към момента икономически инструменти и
стимули при управлението на отпадъците в Община Бургас и ефективността от действието
им за постигане на определените в законодателството цели за повторна употреба и
рециклиране на отпадъчни материали. За определяне размера на цените и на таксите за
управление на отпадъците в Община Бургас се прилагат слените механизми:
9.1. Такса за битови отпадъци в т.ч. постъпления от таксата и разходи на общината
за управление на отпадъците.
В изпълнение разпоредбата на чл. 66, ал. 1 от Закона за месните данъци и такси,
Общински съвет ежегодно одобрява План – сметка за дейностите по поддържане на
чистотата, включваща необходимите разходи за:
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 Събиране и транспортиране на отпадъци и осигуряване на съдове за отпадъци.
Тук се включват разходи за събиране и транспортиране на смесени и разделно събрани
битови отпадъци от населените места до депо или съоръжение за оползотворяване или
обезвреждане. Събиране и транспортиране на едрогабаритни и строителни отпадъци,
образувани от ремонтна дейност в домакинствата. Събиране и извозване на
биоразградими отпадъци от пазари, тържища, предприятия от хранително-вкусовата
промишленост, площадки и контейнери за събиране на растителни отпадъци, както и
биоразградими отпадъци от почистване на обществени места, пепел, сгурия и др. Разходи
за претоварването на част от събраните отпадъци, доставени с малогабаритни
сметоизвозващи автомобили до ПС „Капчето“, тяхното компактиране и последващо
извозване до регионално депо.
 Поддържане чистотата на места за обществено ползване. В тази дейност се
планират и отчитат разходите за цялостното почистване и поддържане на чистотата на
места за обществено ползване на територията на общината, включително ръчно и
машинно метене, миене, почистване на регули, почистване на тангиращи и разделителни
ивици на пътища, почистване на велоалеи и елементи на градската инфраструктура в т.ч.
почистване на специфични замърсявания като графити и рекламни материали. Почистване
на замърсявания след обществени масови мероприятия, ПТП, както и почистване на
нерегламентирани сметища и незаконно изхвърлени отпадъци на територията на
населените места и техните землища. В това перо се предвиждат и средства за зимно
поддържане и снегопочистване на уличната и общинска пътна мрежи.
 Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депа за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително
обезпеченията и отчисленията по чл. 60 и 64 от ЗУО. Тук се включват разходи за
дейностите по предварително третиране на смесени битови отпадъци, сепариране,
обезвреждане чрез депониране на регионално депо, мобилни центрове за безвъзмездно
предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, компостиране на
биоразградими отпадъци, еко парк за временно съхраняване на опасни отпадъци от бита.
Допълнителни разходи като обезпечения за закриване на депа и отчисления за всеки тон
депониран отпадък (чл. 60 и чл. 64 oт ЗУО) се планират на база очакваното количество на
депонираните отпадъци.
Планирането на разходите, както и разпределението им по дейности е на база реално
извършваните през предходната година разходи и е съобразено с отговорностите на Кмета
на общината, произтичащи от чл. 19, ал. 3 и чл. 31, ал. 1 от ЗУО. Въз основа на одобрената
план-сметка се определя и годишния размер на таксата за битови отпадъци, за всяка
услуга по отделно.
Структурата на разходите за управление на отпадъците в Община Бургас е представена в
таблица № 9-01. и фиг. 9-01. на база на информация от годишните план-сметки на
общината за всяка услуга по отделно.
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Таблица № 9-01. Разходи за управление на отпадъците в Община Бургас, хил. лв.
Вид на услугата

2016 г.

2017 г.

Събиране и транспортиране на отпадъци
и осигуряване на съдове за отпадъци

9 564. 3

9 268. 2

9 268.2

8 967.8

8 864.6

7 852.7

Поддържане чистотата на места за
обществено ползване в т.ч.:

5 810.6

6 014.4

6 014.4

6 942.4

7 341.8

8 319.4

4 710.6

4 834.4

4 834.4

5 612.4

6 011.8

6 989.4

850

850

850

1 000

1 000

1 000

250

330

330

330

330

330

4 190.1

5 364.1

6 124.3

6 277.7

8 763.8

7 424.2

2 272.3

3 696.1

2 479.5

2 144.9

2 237.0

2 260.0

369.8
1 548.0

258.0
1 41.0

584.8
3 06.0

541.8
3 591.0

541.8
5 985.0

490.2
4 674.0

19 564.9

20 646.7

21 406.8

22 187.8

24 970.2

23 596.3

Почистване на места за обществено
ползване (метене, миене на улици и
тротоари,
площади
и
др.)
Зимно
поддържане и снегопочистване на уличната
мрежа в гр. Бургас и почистване на
нерегламентирани сметища.
Поддържане чистотата на паркове,
градини и др. зелени площи
Зимно поддържане и снегопочистване на
общинска пътна мрежа

Проучване, проектиране, изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депа или други
съоръжения за третиране на отпадъци,
включително
обезпеченията
и
отчисленията по чл. 60 и 64 от ЗУО в
т.ч.:
Предварително третиране на смесени
битови отпадъци в т.ч. сепариране,
компостиране, депониране, обработка
на строителни и едрогабаритни
отпадъци, съхранение на опасни
отпадъци от домакинствата.
Отчисления по чл. 60 от ЗУО
Отчисления по чл. 64 от ЗУО
Общо за Община Бургас

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Разходите за управление на отпадъците в Община Бургас са се увеличили с общо
5.4 млн. лв. в периода между 2016 – 2020 г., което е следствие на променената нормативна
уредба и въвеждането на нови методи и технологии за третирането им. Направените
инвестиционни разходи за подобряване на системата за управление на отпадъците в
Община Бургас постепенно ще бъдат смекчени от факта, че разходите за събиране и
третиране за смесени остатъчни отпадъци се очаква да спаднат, докато приходите от
рециклирани материали се очаква да се увеличават. Това е видно и от общо планираните
разходи за 2021 г., които са в размер на 23.6 млн. лв. или с 1.37 млн. лв. по-малко от
2020 г.
В структурата на общите разходи, планирани за 2021 г. най-голям дял заемат разходите за
поддържане чистотата на места за обществено ползване, които са в размер на 8.3 млн. лв.,
или 35% от заложените за годината. Предвидените средства за почистване са с 2.5 млн. лв.
повече в сравнение с 2016 г., което касае разширяване на обхвата с включването на нови
райони, повишаване честотата на почистване, както и осигуряване на механизация. Към
2020 г. с над 60% е увеличен обемът от машинно миене, като в обхвата на дейността са
включени и основните транспортни улици в кварталите Долно Езерово, Крайморие,
Сарафово, Ветрен и Банево. Автоматизирането в по-голяма степен на процесите,
гарантират повишаване на ефективността и ефикасността на услугите за управление на
отпадъците.
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Увеличените разходи за почистването на териториите за обществено ползване се
компенсират от намалението на средствата, изразходвани за събиране и транспортиране
на отпадъци през 2020 г. Това се отчита като резултат от предприетите действия по
оптимизация на процеса по сметосъбиране и транспортиране на отпадъците в общината и
въвеждането на автоматизирана система. Планираните средства за сметосъбиране
представляват 33% от общите разходи за управление на отпадъците и през 2021 г. техния
дял е спаднал с 18% в сравнение с 2016 г. Планираните разходи за събиране и
транспортиране през 2021 г. са намалени с 1 011 936 лв. спрямо 2020 г.
Разходите за третиране на отпадъците (сепариране, оползотворяване и депониране)
представляват 32% от общите разходи. Инвестициите в инфраструктурата за управление
на отпадъците в Община Бургас до 2020 г. са се увеличили два пъти спрямо 2016 г.,
поради което и делът на разходите за третиране на отпадъци нараства с около 3% на
годишна база. Като резултат от направените инвестиции се отчита подобряване
ефективността на инфраструктурата за предварително третиране и намаляване на
количеството депониран отпадък. Това е видно и от по-малкия размер на планираните
през 2021 г. средства, който е намален с 1 362 600 лв. въпреки нормативното увеличение с
13 лв. на тон депониран отпадък.
Фиг. 9-01. Структура на разходите за управление на отпадъците в
Община Бургас, млн. лв.
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Третиране на отпадъци (сепариране, оползотворяване, обезвреждане)
Поддържане чистотата на места за обществено ползване
Събиране и транспортиране на отпадъци

Приходи от такса за битови отпадъци
За покриване на разходите общините събират „такса за битови отпадъци“ от гражданите и
фирмите за дейностите по управление на отпадъците. Приходите от таксата, обаче, не са
достатъчни за покриване на всички разходи по управление на отпадъците. По Оперативна
програма „Околна среда“ (ОПОС) се предоставят допълнителни средства от ЕС за
изграждане на инфраструктура по управление на отпадъците и за рекултивация на стари
депа за отпадъци.
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За 2020 г. Община Бургас отчита 70.3% събираемост на такса за битови отпадъци.
Високата степен на събираемост е благоприятна за бъдещото управление на отпадъците в
съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство. За Община
Бургас е валидна, наблюдаваната във всички общини ситуация, при която делът на
платените от бизнеса средства за такса битови отпадъци е по-голям от тези на
домакинствата.
9.2. Такси за депониране и третиране
Към тази група инструменти се включват обезпечения за покриване на последващи
разходи за затваряне на депата и отчисления за депониране на отпадъци. Този финансов
инструмент се прилага в страната от 1 януари 2011 г. , съгласно действащия по това време
ЗУО. Новият Закон за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., и с
последно изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 2021г.) отново въведе тези финансови
инструменти с разпоредбите на чл.60 и чл.64.
Обезпечения по чл.60 от ЗУО (такса за закриване на депа)
Те се правят за всеки тон депониран отпадък. Целта на обезпеченията е в периода на
експлоатация на съответното депо да се акумулира финансов ресурс, който собственикът
на депото да използва за неговото закриване и рекултивация, след изчерпване на
капацитета му. Задължението за обезпеченията по чл. 60 се отнася и за общините, в
случаите, в които те се явяват собственици на депо за отпадъци, независимо дали става
въпрос за битови, строителни или опасни отпадъци, като обезпеченията не могат да бъдат
под формата на банкова гаранция. В случаите, в които дадено депо за отпадъци се
използва от няколко общини на регионален принцип, обезпеченията се внасят
пропорционално на количествата депонирани отпадъци. Важно е да се подчертае, че
натрупаните средства остават притежание на собственика на депото.
Когато собственик на депото е община, обезпечението е под формата на месечни
отчисления в банкова сметка за чужди средства на РИОСВ, на чиято територия се намира
депото, или месечни отчисления в банкова сметка със специално предназначение,
блокирана за периода до приключване и приемане на мерките по закриване и
следексплоатационни грижи на площадката на депото, с изключение на случаите, когато е
разрешено тяхното ползване.
Размерът на обезпеченията за закриване и следексплоатационни грижи за депото се
определя от оператора на депото. Минималният размер на обезпеченията се определя по
формули, посочени в Приложение 1 на 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. Определеният размер от оператора се актуализира на всеки три
години в съответствие с индекса на потребителските цени, публикуван от Националния
статистически институт, и/или при промяна в параметрите за определянето му, която води
до изменение от над 15 на сто от първоначално определения размер на отчисленията за
тон депониран отпадък. При актуализиране или промяна в размера на обезпечението
собственикът на депото представя в РИОСВ подробна обосновка, в т.ч. месечно
количество депонирани отпадъци в тонове.
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Собственикът на депото превежда до последно число на текущия месец определените
месечни вноски по обезпечението за предходния месец. При забавяне на преводите по
банковата сметка се дължи законната лихва за всеки просрочен ден, но не повече от 20 на
сто от дължимата/остатъчната сума. В същия срок собственикът на депото представя на
компетентния орган информация за депонираните количества отпадъци за предходния
месец. Дължимите суми за невнесени обезпечения се определят с акт за установяване на
публично държавно вземане, издаден по реда на чл. 166 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс от директора на РИОСВ, на чиято територия се намира депото.
В случай, че събраните средства в сметката са недостатъчни за приключване на
дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото,
собственикът на депото осигурява остатъка от средствата.
Когато след приключване на дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на
площадката на депото останат средства на общината в сметката в РИОСВ, същите
подлежат на възстановяване на общината за извършване на дейности по управление на
отпадъците.
Отчисления по чл.64 от ЗУО (такса за депониране)
Те се правят на всеки тон депонирани отпадъци с цел натрупване на средства както за
изграждане на нови съоръжения за третиране на битови и строителни отпадъци,
осигуряващи изпълнение от общините на нормативните изисквания, така и за
извършването на последващи експлоатационни разходи, свързани с изградените
съоръжения и инсталации за рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци.
Целта на отчисленията като икономически инструмент е да стимулират общините да
намалят количествата на депонираните отпадъци за сметка на рециклираните и
оползотворени отпадъци и да се натрупат средства за изграждане на инфраструктура за
третиране на отпадъците. В случаите, в които дадено депо за отпадъци се използва от
няколко общини на регионален принцип, то отчисленията се внасят пропорционално на
количествата депонирани отпадъци. Отчисленията се превеждат от собственика на депото
ежемесечно по банкова сметка за чужди средства на РИОСВ, на чиято територия се
намира депото.
В Наредба № 7/2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изискван при депониране на отпадъци, размерът на
отчисленията по чл. 64 от ЗУО за всеки тон депониран отпадък са ясно определени по
години, като всяка година нарастват, както следва:
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 и всяка
следваща

28 лв./т

36 лв./т

40 лв./т

45 лв./т

57 лв./т

69 лв./т

82 лв./т

95 лв./т
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Натрупаните средства от отчисленията се разходват от общините чрез техните бюджети
за:
 проектиране, включително прединвестиционни проучвания, финансови и
икономически анализи, морфологични анализи на отпадъците, и изграждане на нови
съоръжения за оползотворяване/рециклиране на битови и строителни отпадъци, в
т.ч. инсталации за сепариране, инсталации за компостиране, инсталации за
анаеробно разграждане, площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани
отпадъци от домакинствата, както и дейностите, свързани с авторски, строителен
надзор и инвеститорски контрол на същите;
 закупуване на съдове за разделно събиране на отпадъците (извън задълженията на
организациите по оползотворяване на масово разпространени отпадъци),
транспортни
средства
и
транспортно-подемна
техника,
обезпечаващи
функционирането на общинските системи за управление на отпадъците;
 осигуряване на други съоръжения и инсталации, необходими за изпълнение на
изискванията на ЗУО и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му,
както и за извършването на последващи разходи, свързани с изградените
съоръжения и инсталации за оползотворяване, в т.ч. рециклиране на битови
отпадъци.
Съществен икономически стимул за достигане на целите от общините е освобождаването
от отчисленията за депониране. Следователно, ако общините изпълнят двата вида цели
по чл. 31, ал. 1 от ЗУО за повторна употреба и рециклиране и намаляване количеството
на депонирани биоразградими отпадъци, те се освобождават на 100% от заплащане на
отчисленията за депониране. При неизпълнение на изискванията за осигуряване от
общините на площадки за предаване на разделно събрани отпадъци до средата на 2014 г.
таксите за депониране се увеличават с 15%. Ако общините депонират битови отпадъци на
депа, които не отговарят на нормативните изисквания, таксата за депониране се заплаща в
двоен размер.
Таблица № 9-02. Заплатени отчисления за депониране от Община Бургас, съгласно чл.60
и чл.64 от ЗУО
Постъпили в сметката на РИОСВ

към 2020 г.

до IV трим. 2021

Обезпечения по чл.60 от ЗУО (лв.)

1 368 230.48

1 594 701.33

Отчисления по чл.64 от ЗУО (лв.)

5 027 418.88

6 108 623.88

Планираните разходи за изграждане на нови съоръжения за оползотворяване/рециклиране
на битови и строителни отпадъци, в регионалната система за управление на отпадъците в
Регион Бургас, ще бъдат компенсирани от цялостното намаляне на количеството
отпадъци, които ще се транспортират за крайно обезвреждане на депо, както и от
реализацията на разделно събраните оползотворими компоненти. Така ще бъде осигурено
и постигането на изискванията за намаляване на количеството депонирани отпадъци,
заложено в ЗУО.

189

Основни изводи и препоръки
 Община Бургас определя размера на такса за битови отпадъци съобразно
действащите нормативни изсквания, определени в ЗМДТ.


В общината принципът „замърсителят плаща” се прилага по отношение на
нежилищни имоти, при които размерът на такса за битови отпадъци се определя на
база количество генериран отпадък.



Осигурена е техника, даваща възможност за претегляне на количеството битов
отпадък във всеки съд от общинската система за организирано сметосъбиране. Това
ще позволи на Община Бургас да предприеме стъпки в посока заплащане на такса
за битови отпадъци на база генерирани количества и по отношение на
домакиствата.



През периода 2016 -2020 г. Община Бургас инвестира значителни ресурси за
подобряване на събирането на битови отпадъци и съоръженията за третирането им.
Публичните разходи са се увеличили, а услугите, предоставяни от общината са се
подобрили – отчита се увеличаване дела на рециклираните и оползотворени
отпадъци и намаляване количеството на депонираните битови отпадъци.



Въпреки постигнатото, продължават да съществуват предизвикателства за
повишаване на ефикасността на системата за управление на битовите отпадъци,
която да гарантира, постигнe на все по-високите цели за повторна употреба и
рециклиране, определени в европейското и национално законодателството.



За новия програмен период, е препоръчително да се работи за подобряване
разделянето на отпадъците при източника, като по този начин се увеличи делът на
отпадъците за повторно използване и рециклиране, което ще позволи на Община
Бургас да постигне определените цели по чл. 31 от ЗУО.



Разделянето на отпадъците при източника ще доведе до по-ниски общи разходи и
значително по-висока ефективност в сравнение с разделянето след събирането,
както се вижда от практиките за разделяне на отпадъците в много държави-членки
на ЕС. Ще са необходими обаче мащабни кампании за осведомяване на
обществеността.



За насърчаване на разделното събиране на отпадъци при източника, Община Бургас
е въвела практика всеки жител, който предава разделно отпадък в Мобилните
центове да получава бонус точки. За целта гражданите получават електтронна
карта, в която се събират бонус точки за количествата на всеки предаден вид
отпадък. Тази инициатива следва да се доразвие и популиризира.
Приходите, събрани от такса битови отпадъци покриват част от необходимите
разходи за изпълнение на нормативните изисквания по управление на отпадъците.




Друга чат от дейностите с отпадъците се финансира посредством ОП „Околна
среда“ и други донорски организации.



Финансирането на дейностите с отпадъците се извършва и посредством въведените
отчисления, които общината заплаща по реда на ЗУО.
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10. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОТОЦИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ С
ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА БУРГАС
Предмет на анализа е финансирането относно дейностите по управление на битови
отпадъци в Община Бургас. Разглеждат се разходите за управление на отпадъците в
абсолютна сума и на 1 жител, на тон отпадъци. Проследяват се тенденциите през
последните 5 години, като и източниците на финансиране. Анализът на разходите за
управление на отпадъците е изготвен въз основа на информация от:
- Годишен отчет за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от
европейския съюз на Община Бургас;
- Одобрени план-сметки за дейностите по управление на битовите отпадъци по
чл. 66 от ЗМДТ.
Финансиране от общински бюджет
Разходите за предоставянето на услуги по управление на отпадъците се финансират чрез
постъпления от такса за битови отпадъци, която населението и бизнеса заплащат на
годишна база. Тези разходи се отчитат в общинския бюджет по дейност 623 „Чистота“ и
по дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“, съгласно Единната бюджетна
класификация (ЕБК).
Таблица 10-1. Разходи по бюджета на Община Бургас в мнл. лв. и дял изразходваните
средства за управление на отпадъците в %.
2016г.

2017г.

2018г.

Общо разходи по бюджета на Община Бургас - отчет

181.3

174.4

204.7

214.5

238.1

Общо разходи за управление на отпадъците - отчет

18.7

19.3

21.1

18.9

19.4

19.5
10.3%

20.6
11.1%

21.4
10.3%

22.1
8.9%

24.9
8.2%

Разходи Община Бургас

Предвидени по план – сметка чл. 66 от ЗМДТ
Дял на разходите по управление на отпадъците в общината

2019г. 2020г.

Разходите за управление на отпадъците в Община Бургас са важна разходна част от
общинският бюджет, като средногодишно се изразходват ~19.5 млн. лв. В периода 2016 2020 г. разходите за управление на отпадъците възлизат средно на 9.7% от общите
разходи по бюджета на Община Бургас. Отчита се спад на разходите за управление на
отпадъците като през 2020 г. техния дял e намален до 8.2%. Изразходваните средства по
вид дейностите, съгласно, одобрените план сметки са представени в таблица 9-01.
На следващата Фиг. 10-1. е проследено изменението в изразходваните средства по вид
дейности за периода 2016 – 2020 г., съвпадащ с последната общинска програма за
управление на отпадъците и планираните разходи за 2021 г.
Тенденцията е за намаляване разходите за събиране и транспортиране на отпадъците,
както и разходите за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, в резултат на направените
инвестиции за подобряване ефективността и ефикасността на системата за управление на
отпадъците в т.ч. за събиране и последващо оползотворяване на по-голямо количество
отпадъци. Направени са инвестиции в посока за предотвратяване образуването на
отпадъци и насърчаване ефективно използване на ресурсите, водещи до отклоняване на
отпадъците постъпващи на депо.
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Фиг. 10-1. Разходи за управление на отпадъците в Община Бургас по вид дейност,
(млн. лв).
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

9.6

9.3

9.3

9.0
6.9

5.8

8.9

8.3

7.3

7.9

6.0

7.4
6.1

6.3

5.4
4.2

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Събиране и транспортиране на отпадъци
Поддържане чистотата на места за обществено ползване
Третиране на отпадъци (сепариране, оползотворяване, обезвреждане)

Освен от общинския бюджет, направените инвестиции за изграждане на инфраструктура
по управление на отпадъците се финансират със средства от ЕС. За разглеждания период
са подписани договори на стойност от 45.7 млн. лв., от тях 81.6% са безвъзмездна
финансова помощ. Съфинансирането от страна на Община Бургас при изпълнение на
проектите за управление на отпадъците възлиза на 8.75 млн. лв., (виж таблица 10-3).
Друга част от разходите по управление на отпадъците, Община Бургас се покрива от
натрупани отчисления по чл. 64 от ЗУО, като до 31.12.2020 г. са изразходвани общо
11 027 417.06 лв. От тях в периода 2016 - 2020 г. са ползвани средства в размер на
10 790 177.06 лв., а 236 640 лв. са ползвани през 2015 г. във връзка с финансиране на
мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци. (виж таблица 10-4).
Общите разходи по управление на отпадъците в Община Бургас, финансирани от
общински бюджет и/или със средства от ЕС, и след приспадане на ползваните отчисления
по години са представени в таблица № 10-2. Поради това, че договорите за финансиране
по оперативни програми се изпълняват и разплащат етапно, то за целите на анализа,
осигурените средства са разпределени поравно за целия период, за да се избегне
драстичното натоварване в конкретна година, в която се извършва разплащането.
Ползваните отчисления са приспаднати от общите разходи с цел да се избегне дублиране,
т.к. са отчетени като разход в годишната план - сметка.
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Таблица 10-2. Финансови потоци и разходи за управление на отпадъците в Община Бургас за
периода 2016-2020 г., лв.
Разходи в лева

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Разходи от общински бюджет – отчет*

18 693 843

19 283 312

21 146 944

18 987 798

19 456 720

97 568 617

Външно финансиране

9 503 021

9 503 020

9 503 020

9 503 021

9 503 021

47 515 103

291 000

3 633 000

584 352.2

799 380

5 482 444.8

10 790 177

27 905 864

25 153 332

30 065 612

27 691 439

23 477 296

134 293 543

Ползвани средства от натрупани
отчисления по чл. 64 от ЗУО.
Общо разходи за управление на
отпадъците, след приспадане на
отчисленията
Население - брой

2016-2020

209 331

209 202

208 915

208 235

205 329

1 041 012

Количество битови отпадъци - тон

74 189

73 979

71 484

71 416

70 730

361 798

Разходи на 1 жител в лв.

133.31

120.23

143.91

132.98

114.34

376

340

421

388

332

Разходи за 1 тон отпадък в лв.

129 лв.
средно за
периода
371 лв.
средно за
периода

*Годишен отчет за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от европейския съюз на
Община Бургас за 2016 – 2020 г.

Анализа на данните показва, че в Община Бургас ефикасността на разходите за
управление на отпадъците се подобрява като в резултат се отчита увеличаване на
количеството рециклиран и оползотворен отпадък, при достигане на по-ниски стойности
на разходите на 1 жител и на 1 тон отпадък, в края на периода.
Стойността на направените разходи на 1 жител и на 1 тон отпадък варират през годините,
което се дължи на инвестициите за надграждане и развитие на инфраструктурата за
управление на отпадъците през периода 2016 – 2020 г. Средният разход на 1 жител на
1 тон генериран отпадък в Община Бургас е 129 лв. За разглеждания период разходите по
управление на отпадъците на 1 жител в общината са намалени от 144 лв. през 2018 г.,
(когато е отчетена най-висока стойност) на 114 лв. към 2020 г.
Структура на източниците на финансиране
В Община Бургас, 63% от разходите по управление на отпадъците се финансират със
средства от общински бюджет. От направените инвестиции 30% са финансирани по
оперативни програми, в т.ч. ОП „Околна среда“ 2014-2020 и Програма „Опазване на
околната среда и климатични промени“. Ползваните до 2020 г. отчисления по чл. 64 от
ЗУО, покриват 7% от направените разходи по управление на отпадъците в общината.

7%
Разходи
бюджет

30%
63%

от

общински

Външно
финансиране,
средсрва от ЕС

Фиг. 10-2. Структура на източниците на финансиране на разходите за управление на
отпадъците в Община Бургас общо за периода 2016 – 2020 г.
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Таблица 10-3. Финансирани проекти със средства на ЕС, насочени към управление на
отпадъците в Община Бургас
Проект

Дата
(начало)

Дата
(край)

Обща стойност
на проекта

БФП

Съфинансиране
от община
Бургас

Инструменти за оценка
на отпадъците,
еутрофикацията и
шумовите смущения в
морските води
(MARLEN)

2015 г.

2017 г.

585 714

51 467

534 247

(RedMarLitter)
Иновационни техники и
методи за намаляване на
морските отпадъци в
крайбрежните райони на
Черно море

18.8.2018

16.2.2022

580 335

429 443

150 892

Изграждане на анаеробна
инсталация за разделно
събрани биоразградими
отпадъци на територията
на регион Бургас –
№ BG16M1OP002-2.0040002-C02

2.1.2019

2.6.2023

37 446 755.74

29 393 779.29

8 052 976.45 лв.
разпределени
между трите
общини, както
следва:
Бургас – 54.6 %;
Несебър– 33.4%;
Поморие- 12.%.

Закриване, рекултивация
и мониторинг на депо за
неопасни отпадъци Братово –
№ BG16M1OP002-2.0100034-C01

20.6.2020

20.5.2022

7 951 764.13

7 951 764.13

-

Прилагане на модел за
управление на
едрогабаритни отпадъци
от бита на територията
на Община Бургас –
№ BG16M1OP002-2.0090060-C01

9.9.2020

9.8.2022

300 143.40

298 739.25

1 404.15

Повишаване на знанията
за морската околна среда
за устойчиво управление
на морските ресурси и
постигане целите на син
растеж –
№ BG14MFOP001-6.0040007-C01

14.12.2020

14.12.2022

375 785.97

375 785.97

0.00

Прилагане на мерки за
намаляване на морските
отпадъци в Бургаския
залив - №
BGENVIRONMENT2.003-0003-C02

26.2.2021

26.4.2022

274 604.46

268 660.28

5 944.18

47 515 102.70

38 769 638.92

8 745 463.78

БФП - безвъзмездна финансова помощ
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Таблица 10-4. Изразходени средства (лв.) от натрупани отчисления по чл. 64 от ЗУО
Проект на Община Бургас
за закупуване на 9 бр. мобилни центрове
за разделно събрани отпадъци от
домакинствата
за закупуване на 10 бр. мобилни центрове
за разделно събрани отпадъци от
домакинствата
проектиране, изпълнение на строителномонтажни работи, доставка и монтаж на
240 броя подземни контейнери на
територията на гр. Бургас

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020 г.

236640

291000

3633000

проект „Доставка на 4 бр. Vending
машини за цветни моливи за рисуване
срещу отпадъчна опаковка

29400

извършени разходи по възстановяване на
нанесени щети на обект „Регионално депо
Братово –запад“, вследствие на
форсмажорни обстоятелства –
наводнение от 25.10.2017г.

554952

проект „Проектиране, изграждане и
въвеждане в експлоатация на
предсепарираща инсталация за обработка
на смесени битови отпадъци“

799380

за проект „Изграждане на анаеробна
инсталация“

1033680.19

за изграждане на 2 клетка на Регионално
депо за неопасни отпадъци „Братовозапад“
За закупуване на употребяван ПСМ
верижен багер
За борба с COVID 19 след съгласуване с
МОСВ

3039334.78
178800
689870

5 бр. мобилни центрове за разделно
събиране на отпадъци

16 000

Извършване на възстановителни
дейности по опорна дига на клетка 1 на
РДНО Братово - запад

375760
236640

291000

3633000

584352

799380

5482445

Източник: РИОСВ Бургас

Поносимост на таса за битови отпадъци
При определянето на нивото на такса за битови отпадъци за населението е необходимо да
се съблюдава изискването за таван на поносимост. Съгласно европейските изисквания,
таванът на поносимост за разходите за управление на отпадъците (това са разходите на
общините, без тези за поддържане на чистота на обществени площи) се определя като
1.5% от средногодишните доходи на най-нискодоходните групи от населението (1-3
децилна група). До 2020 г. данни за дохода на домакинствата по децилни групи са
налични само на национално ниво, съгласно провеждани наблюдения на НСИ. От април
2021 г. НСИ провежда и наблюдения на общинско ниво, които към момента не са
налични. В тази връзка са представени данни за определяне прага на поносимост на такса
за битови отпадъци към 2018 г., съгласно НПУО 2021-2028 г. и собствени изчисления към
2020 г. въз основа на данните от НСИ средно за страната.
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Таблица № 10-5. Поносимост на разходите за управление на отпадъците за населението,
средно за страната.
2018 г.*
2020 г.**
Годишен доход на 1 лице от домакинство 1-3 децилна група (лв.)

3 169

3 270

Праг на поносимост на населението за разходи за управление на
отпадъците (лв.) – 1.5% от дохода

47.5

49.1

Източник: *НПУО 2021-2028 г.;**Бюджети на домакинствата в Република България 2020, НСИ

Разходите за управлението на отпадъците на 1 жител в Община Бургас, без тези за
поддържане на чистота на обществени площи, са представени в таблица № 10-6. За
2020 г., средногодишния разход на 1 жител в общината е 59 лв., който е по-висок от
средния праг за страната.
Обръщаме внимание, че за разглеждания период 2016-2020 г. размерът на такса за битови
отпадъци за населението се определя съгласно действащия ЗМДТ, а именно като промил
върху данъчната оценка/отчетната стойност на съответния имот, като се заплаща от
неговия собственик. С въвеждане на новите изискания и определяне размера на такса за
битови отпадъци за домакинствата, спрямо количеството, то същият следва да бъде
съобразен със съответния праг на поносимост, определен спрямо актуалните условия и
най-нискодоходните групи от населението в Община Бургас.
Таблица № 10-6. Разходите за управление на отпадъците, без тези за поддържане на
чистота на обществени площи в Община Бургас
Разходи за управление на
отпадъците (без разходи за
поддържане
чистотата
на
обществени площи) (лв.)
Население (бр.)
Разходи за управлението на
отпадъците/1 жител (лв.)

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

12 883 243

13 268 894

15 132 526

12 045 420

12 114 969

209 331

209 202

208 915

208 235

205 329

61.54

63.43

72.43

57.85

59.00

Основни изводи и препоръки
 Разходите за управление на отпадъците в Община Бургас са важна разходна част от
общинският бюджет, като средногодишно се изразходват ~19.5 млн. лв. В периода
2016 - 2020 г. разходите за управление на отпадъците възлизат средно на 9.7% от
общите разходи по бюджета на Община Бургас.
 63% от разходите по управление на отпадъците в Община Бургас се финансират
със средства от общински бюджет. От направените инвестиции 30% са
финансирани оперативни програми. Ползваните отчисления по чл. 64 от ЗУО,
покриват 7% от направените разходи.
 Тенденцията е за намаляване разходите за събиране и транспортиране на
отпадъците, както и разходите за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, в резултат
на направените инвестиции за подобряване ефективността и ефикасността на
системата за управление на отпадъците в т.ч. за събиране и последващо
оползотворяване на по-голямо количество отпадъци.
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Направени са инвестиции в посока за предотвратяване образуването на отпадъци и
насърчаване ефективно използване на ресурсите, водещи до отклоняване на
отпадъците постъпващи на депо.
Средният разход на 1 жител на 1 тон генериран отпадък в Община Бургас е 129 лв.
За разглеждания период разходите по управление на отпадъците на 1 жител в
общината са намалени от 144 лв. през 2018 г., (когато е отчетена най-висока
стойност) на 114 лв. към 2020 г.
В Община Бургас ефикасността на разходите за управление на отпадъците се
подобрява като в резултат се отчита увеличаване на количеството рециклиран и
оползотворен отпадък, при достигане на по-ниски стойности на разходите на 1
жител и на 1 тон отпадък, в края на периода.

11. ПРОГНОЗИ ЗА КОЛИЧЕСТВАТА ОБРАЗУВАНИ ОТПАДЪЦИ И ВАРИАНТИ ЗА
РАЗВИТИЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, КОИТО ДА
РАЗВИВАТ И НАДГРАЖДАТ ОБЩИНСКАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИTE И ДА ГАРАНТИРАТ ПОСТИГАНЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ В ЗУО
КОЛИЧЕСТВЕНИ ЦЕЛИ
Прогнозата за количествата образувани битови отпадъци в Община Бургас за периода
2021 – 2028 година е изготвена въз основа на два компонента:
 Брой на населението и демографска прогноза за периода до 2028 г.;
 Норма на натрупване на отпадъци на 1 жител.
Брой на населението и демографска прогноза
Прогнозата за броя на населението на Община Бургас е на база официална демографска
прогноза на НСИ за периода до 2080 г. Принципно, НСИ използва три възможни варианта
при прогнозиране на населението:
 I-ви вариант - при хипотеза за конвергентност;
 II вариант (относително ускоряване): При този вариант се предполага, че
демографското развитие ще протича при благоприятни социално-икономически
процеси в страната;
 III вариант (относително забавяне): При този вариант развитието на населението
е прогнозирано при хипотези за неблагоприятни социално-икономически процеси в
страната.
Съобразно данните на НСИ, I-ви вариант се определя като реалистичен и е съобразен с
нормативните изисквания на Европейския съюз за демографското и социално икономическото развитие на страните членки. Този вариант е приложен и при
разработването на План за интегрирано развитие на Община Бургас 2021-2027.
Прогноза за количествата образувани битови отпадъци до 2028 г.
Прогнозата на количествата образувани битови отпадъци по години са определени като
произведение на броя на прогнозното население и нормата на натрупване. Като изходна
база е взета определената за 2020 г. норма на натрупване от 344.47 кг/ж/год. в Община
Бургас и средния процент на изменението ѝ за последните три години. Количествата
отпадъци по фракции са разпределени съобразно резултатите от изготвения морфологичен
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анализ на битовите отпадъци, генерирани на територията на Община Бургас към 2019 г.
Прието е, че морфологичният състав остава постоянен, количествата от всеки вид отпадък
се променят с промяната на нормата на натрупване и броя на населението. Резултатите са
представени в таблица № 11-1.
За целите на програмата са изготвени целеви прогнози. Този тип прогнози отчитат
влиянието на управленски фактори, които имат важно значение за развитието на
процесите. Това са прогнозите за постигане на целите по чл. 31, ал 1. от ЗУО.
Цел за повторна употреба и рециклиране на битови отпадъци по чл. 31, ал. 1 на ЗУО
Съгласно действащия ЗУО в чл. 31, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и във връзка с § 15 от
допълнителните разпоредби на ЗУО в срок до 31 декември 2035 г. подготовката за
повторна употреба и рециклирането на битови отпадъци във всеки от РСУО следва да
достигне най-малко 65 % от общото им тегло. Целта се изпълнява поетапно в съответните
срокове:
- Най - късно до 1 януари 2020 г. - най-малко 50 % от общото им тегло, като след
тази дата нараства всяка година с по 1 на сто.
- Най-късно до 31 декември 2025 г. - най-малко 55 % от общото им тегло;
- Най-късно до 31 декември 2030 г. - най-малко 60 % от общото им тегло;
- Най-късно до 31 декември 2035 г. - най-малко 65 % от общото им тегло;
Цели за намаляване на депонираните битови отпадъци
Съгласно действащия ЗУО в чл. 31, ал. 1, т. 2 и т. 6 и във връзка с § 15 от допълнителните
разпоредби на ЗУО, общините следва да подигнат и поддържат слените цели:
- Най-късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани
биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите
отпадъци, образувани в Република България през 1995 г.;
- Най-късно до 31 декември 2035 г. количеството на депонираните битови отпадъци
да е намалено до 10 % или по-малко от общото количество образувани битови
отпадъци (по тегло). Целта се изпълнява поетапно при следните срокове:
- до 31 декември 2025 г. - най-малко до 50 % от общото им тегло;
- до 31 декември 2030 г. - най-малко до 30 % от общото им тегло.
В съответствие с нормативните изисквания, поставени в ЗУО, в периода на действие на
програмата до 2028 г. общинската администрация следва да предвиди рециклирането,
повторна употреба, оползотворяване и обезвреждане на следните количества битови
отпадъци обобщени в таблици № 11-2 до № 11-4:
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Таблица № 11-1. Прогнозни количества битови отпадъци до 2028 г.
Година
Мер. ед.
2021
2022
2023
204 550
203 771
202 992
Население
бр.
Норма на натрупване
Битови отпадъци общо

2024
202 213

2025
201 434

2026
200 519

2027
199 603

2028
198 688

кг/ж/год.

345

346

347

348

349

350

351

352

т/год.

70 666

70 601

70 534

70 465

70 395

70 276

70 155

70 031

6 725
4 687
4 308
11 631
3 837
513
1 427
4 737
485
2 811
2 347
5 299
1 363
3 444
16 669

6 714
4 679
4 300
11 611
3 830
512
1 424
4 728
484
2 806
2 343
5 290
1 361
3 438
16 641

6 702
4 671
4 293
11 590
3 824
511
1 422
4 720
483
2 801
2 339
5 280
1 359
3 432
16 611

Морфологичен състав на битови отпадъци т/год. - прогноза
Хранителни
Хартия
Картон
Пластмаса
Текстил
Гума
Кожа
Градински
Дървесни
Стъкло
Метали
Инертни>4 см
Опасни
Други
Ситна Фракция<4см

т/год.
т/год.
т/год.
т/год.
т/год.
т/год.
т/год.
т/год.
т/год.
т/год.
т/год.
т/год.
т/год.
т/год.
т/год.

6 763
4 713
4 332
11 695
3 858
516
1 435
4 763
488
2 827
2 360
5 328
1 371
3 463
16 762

6 756
4 709
4 328
11 684
3 855
515
1 433
4 758
487
2 824
2 358
5 323
1 370
3 459
16 746

6 750
4 705
4 324
11 673
3 851
515
1 432
4 754
487
2 821
2 356
5 318
1 368
3 456
16 731

6 744
4 700
4 320
11 662
3 847
514
1 430
4 749
486
2 819
2 354
5 313
1 367
3 453
16 714

6 737
4 695
4 315
11 650
3 844
514
1 429
4 745
486
2 816
2 351
5 308
1 366
3 449
16 698
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Таблица № 11-2. Количества разделно събрани отпадъци от системи за разделно събиране, които се предават за рециклиране/повторна
употреба (полезна фракция), тона
Базова
Хартия и картон
Пластмаса
Стъкло
Метали
Текстил и обувки
ЕГО от бита в т.ч. дървесни
ИУГ
НУБА
ИУЕЕО
инертни материали
Общо
Индикатор за постигане на целта:
% от общо образуваните битови отпадъци

2020 г.
1 928
1 000
574
161
193
2 068
20
13
964
11 396
18 317
50%
(~26%)

Прогнозни количества – тон/год.
2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

2028 г.

2 442
1 871
848
2 360
5 293
8 791
516
1 371
1 154
11 733
36 380

2 530
1 986
847
2 358
5 288
8 783
515
1 370
1 384
11 723
36 784

3 250
2 101
846
2 356
5 283
8 774
515
1 368
1 382
11 711
37 588

3 969
2 239
846
2 354
5 278
8 766
514
1 367
1 381
11 366
38 079

4 686
2 563
845
2 351
5 273
8 757
514
1 366
1 380
11 187
38 921

5 397
2 908
843
2 347
5 264
8 742
513
1 363
1 377
10 835
39 590

6 106
3 715
842
2 343
5 255
8 727
512
1 361
1 375
9 984
40 221

6 813
3 941
840
2 339
5 245
8 712
511
1 359
1 373
9 967
41 099

51%

52%

53%

54%

55%

56%

57%

58%

2027 г.

2028 г.

6 714
8 980
4 728
484
20 906

6 702
8 964
4 720
483
20 869

Таблица № 11-3. Биоразградими отпадъци за компостиране и анаеробно разграждане (тона)
Биоразградими отпадъци
Хранителни отпадъци
Хартия и картон*
Зелени/градински отпадъци
Дървесни отпадъци
Общо биоразградими отпадъци

Базова
2020 г.
865
4 776
5 641

2021 г.
6 763
9 045
4 763
488
21 058

2022 г.
6 756
9 037
4 758
487
21 039

Прогнозни количества – тон/год.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
6 750
9 028
4 754
487
21 019

6 744
9 020
4 749
486
20 999

6 737
9 011
4 745
486
20 978

6 725
8 995
4 737
485
20 942

*Отделели след сепариране на смесен поток битови отпадъци

200

Таблица № 11-4. Допустимо количество на битовите отпадъци предназначени за депониране
Базова
Прогнозни количества – тон/год.
Година
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
Депонирани битови отпадъци - общо

46 772

в т.ч. биоразградими
Индикатор за постигане на целта:
% от общо образуваните битови отпадъци

2027 г.

2028 г.

45 226

43 066

40 204

38 051

35 198

32 327

29 465

26 612

н.д

22 296

22 415

22 532

22 648

22 762

22 859

22 954

23 048

66%

64%

61%

57%

54%

50%

46%

42%

38%

*Съгласно Методика за изчисляване изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО и по чл. 8, ал. 1., количеството биоразградими отпадъци допустими за депониране се
изчислява по следната формула:
ББрОДоп = (ННБио * ЖНМ)/1000 където,
ББрОДоп е количеството на допустимите за депониране битови биоразградими отпадъци;
ННБио допустимата норма на биоразградими отпадъци за депониране;
ЖНМ населението по данни на НСИ.

На следващата фиг. 11-1. е представено очакваното изменение в количествата образувани, оползотворени и обезвредени битови отпадъци в
Община Бургас в периода 2021- 2028 г.
Фиг. 11-1. Очаквани количества битови отпадъци за периода 2021-2028 г., т./г
75 000

Битови отпадъци
общо

65 000
55 000
45 000

36 784

36 380

37 588

38 079

38 921

39 590

40 221

41 099

35 000
25 000
15 000

21 058

20 978

13 228

11 927

20 869

10 496

8 063

Рециклирани/повтор
на употреба
Компостиране и
анаеробно
разграждане
Депонирани

5 000

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028
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12. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ТАКСА
БИТОВИ ОТПАДЪЦИ СПОРЕД КОЛИЧЕСТВОТО.
Настоящият анализ се основава на последните изменения приети в Закона за местните
данъци и такси (изм. ДВ. бр.16 от 23 Февруари 2021г.) касаещи определянето на такса за
битови отпадъци според количеството и произтичащите от това задължения и
отговорности на всички заинтересовани лица.
Приложимост на „Такса за битови отпадъци“
Основен механизъм за финансиране изпълнението на задълженията на общините по
управлението на битовите отпадъци, възложени със Закона за управление на отпадъците
(ЗУО). Регламентиран със Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).
Към настоящия момент в съответствие с посочените в ЗМДТ нормативни разпоредби
размерът на таксата за битови отпадъци в Община Бургас се определя по следния
механизъм:
 За жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни имоти, собственост
на физически лица и предприятия, размерът на таксата се определя пропорционално (в промил) върху данъчната оценка на имота.
 За нежилищни имоти размерът на таксата се определя, както следва:
1. За услугите по сметосъбиране и сметоизвозване и обезвреждане на битовите
отпадъци в депа или други съоръжения – според количеството на битовите
отпадъци в левове за година на стандартен съд;
2. За услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено
ползване – пропорционално (в промил) върху данъчната оценка на имота (за
граждани) или отчетната стойност на активите – сгради, земя (за предприятия).
Още през 2017 година с изменение и допълнение на ЗМДТ се приемат нови изисквания за
определяне размера на такса за битови отпадъци според количеството с цел прилагането
на принципа „замърсителят плаща“ за всички задължени лица, в т.ч. и жилищни имоти.
Датата на влизането в сила, както и реда и условията за прилагането му беше променяно
няколко пъти. Последното изменение на ЗМДТ е обнародвано в ДВ бр. 16 от 23.02.2021г.
Съгласно § 21 от ДР, новите изисквания за определяне размерът на таксата за битови
отпадъци според количеството и отпадане използването на данъчна оценка като основа,
влиза в сила от 1 януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от
преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.
Начинът за изчисляване на размера на таксата за битови отпадъци при прилагане на
новите основи водеща, от която е количеството на отпадъците следва да бъде определен с
наредба на Министерски съвет. Предвидено е такава да бъде приета в срок до 31 март на
годината, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и
жилищния фонд в Република България през 2021 г. Важен момент за изчисляване размера
на таксата е именно начина, който ще бъде одобрен и по който следва да се определя
количеството битови отпадъци индивидуално за всяко задължени лице.
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Регламентираните в ЗМДТ нови изисквания за определяне и администриране на таксата за
битови отпадъци в т.ч. и според количеството, могат да бъдат обобщени както следва:
Обхват и планиране на услугите
Съгласно чл. 62 и чл. 66 от ЗМДТ (изм. ДВ, бр. 14 от 2021 г., в сила от 17.02.2021 г.)
таксата за битови отпадъци се заплаща за извършваните от общината услуги и дейности
по:
 Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за
тяхното третиране, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите
отпадъци.
 Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, както и проучване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за
оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци.
 Поддържане на чистотата на териториите предназначени за обществено ползване в
населените места и селищните образувания в общината.
Видът на предлаганите услуги на територията на общината, както и честотата на събиране
и транспортиране на битовите отпадъци се определят със заповед на кмета на общината и
се обявяват публично до 31 октомври на предходната година.
В такса за битови отпадъци НЕ СЕ ВКЛЮЧВАТ дейности по управлението на масово
разпространените отпадъци в т.ч: разделното събиране, предварителното съхраняване,
транспортирането и третиране.
Лица, отговорни за администриране на такса за битови отпадъци
Общински съвет – определя размера на таксата за битови отпадъци, съобразно приетите
критерии на национално ниво.
Общинската администрация - планира, отчита и събира таксата за битови отпадъци.
Задължени лица
Такса за битови отпадъци се заплаща за облагаеми с данък недвижими имоти, които
попадат в територията на общината. Такса за битови отпадъци се заплаща от:
- Собствениците на недвижими имоти;
- Ползвателите на недвижими имоти - при учредено вещно право на ползване;
- Концесионерите при концесия за услуга и строителство и от собствениците при
концесията за добив, освен при учредено право на ползване;
- Лицата, на които държавата или общината е предоставила недвижим имот за
управление.
Не се събира такса за:
 Услугата по събирането и транспортирането на отпадъците, както и за услугата по
тяхното третиране – за имоти, които попадат в райони, в които тези услуги не се
предоставят от общината;
 Услугата по събирането и транспортирането на отпадъците, както и за услугата по
тяхното третиране, когато имотът е незастроен или не се използва през цялата
година, и за него е подадена декларация по образец от задълженото лице до 31
октомври на предходната година в общината по местонахождение на имота;
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Услугата по събирането и транспортирането на отпадъците, когато задължените
лица са сключили договор за обслужване с лица, получили регистрационен
документ по Закона за управление на отпадъците за събиране и транспортиране на
битовите отпадъци до съответните съоръжения и инсталации, и са декларирали
това обстоятелство до 31 октомври на предходната година в общината по
местонахождение на имота.

Срок за плащане
Таксата се заплаща по ред, определен от общинския съвет. Общината уведомява
задължените лица за дължимите от тях такси за съответния период общо и по видове
услуги, както и за сроковете за плащане.
Финансово планиране (План – сметка)
Всички относими за календарната година разходи на общината за извършване на дейности
по предоставяне на услугите се включват в план-сметка за годината за всяка от услугите и
по източници на финансиране.
План-сметката се изготвя по образец и ред, определени с наредба на Министерския съвет,
която съгласно сега действащия ЗМДТ е предвидено да бъде приета в срок до 31 март на
годината, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението
и жилищния фонд в Република България през 2021 г.
План-сметката се одобрява от Общинския съвет като проектът на решение за одобряване
на план-сметката заедно с проектите на доклад на вносителя и на план-сметката се
публикуват за обществено обсъждане на интернет страницата на общината. За
осигуряване на по-голяма публичност и прозрачност при планиране и изразходване на
средствата, всяка година в срок до 15 февруари общината е задължена да публикува на
интернет страницата си:
1. Одобрената план-сметка по видове услуги;
2. Приетите основи за изчисляване на таксата за битови отпадъци и размера на
таксата за единица основа за текущата година;
3. Отчетените разходи за предходната година по видове услуги и по бюджетни
показатели съгласно утвърдената от министъра на финансите единна бюджетна
класификация за съответната година, както и друга информация и данни за
отчетените разходи за предходната година в съответствие с приетата от общинския
съвет основа;
4. Отчетените количества събрани и третирани битови отпадъци за предходната
година.
Разходите от план-сметката могат да бъдат финансирани със средства от таксата за битови
отпадъци и от други източници. С разходите, които са за сметка на други източници на
финансиране, се намалява общата стойност на разходите за определяне на таксата за
битови отпадъци.
Други източници на финансиране са средства от Оперативна програма „Околна среда“, от
ПУДОС и от други публични източници, както и приходите на общината от
оползотворяване на битови отпадъци и другите общински средства и приходи, различни
от приходите от таксата за битови отпадъци.
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Разходите за контрол по отношение на битовите отпадъци и разходите за почистване на
нерегламентирано изхвърляне на битови отпадъци и тяхното третиране също се включват
в план-сметката и могат да се финансират със средствата от таксата за битови отпадъци.
Друг важен момент, въведен в ЗМДТ е одитирането на план - сметката от страна на
Сметната палата. По този начин се цели по-голяма прозрачност и публичност на
разходите. При установяване, че в план-сметка за предходна година са планирани разходи
и/или събраните средства са използвани не по предназначение, план-сметката, която
предстои да приеме общинският съвет, се коригира в намаление със стойността на тези
разходи. Размерът на коригираните разходи е за сметка на други приходи на общината.
Начини за определяне размера на такса за битови отпадъци
Размерът на таксата за битови отпадъци за всяко задължено лице се определя за
календарна година при спазване на принципа за понасяне на разходите от причинителя
или притежателя на отпадъците (принцип „замърсителят плаща“). Количеството битови
отпадъци е водеща основа за определяне на размера на таксата за битови отпадъци.
Общинският съвет може да приеме основа или основи, различни от посочената водеща
основа, при условие че съществуват обективни обстоятелства, възпрепятстващи
прилагането ѝ.
Основата за изчисляване на размера на таксата за битови отпадъци представлява база за
разпределяне на разходите от одобрената план-сметка към задължените за таксата лица.
Основите за определяне на размера на таксата за битови отпадъци, които общинският
съвет може да приеме, са:
1. За услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и
инсталации за тяхното третиране:
 Индивидуално определено количество битови отпадъци за имота, включително
чрез торби с определена вместимост и товароносимост;
 Количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и
вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и
честотата за тяхното транспортиране;
 Брой ползватели на услугата в имота.
2.

За услугата по третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации:
 Индивидуално определено количество битови отпадъци за имота, включително
чрез торби с определена вместимост и товароносимост;
 Количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и
вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и
честотата за тяхното транспортиране;
 Брой ползватели на услугата в имота.

3.

За услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в
населените места и селищните образувания в общината:
 Брой ползватели на услугата в имота;
 Разгъната застроена и/или незастроена площ на недвижимия имот.
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Общинският съвет може да приеме различни основи за отделните населени места, за
отделните зони в тях, за селищните образувания, за различните категории задължени лица
и за отделните услуги, като бъдат посочени изрично мотивите за различните основи.
Начинът за изчисляване на размера на таксата за битови отпадъци при прилагане на всяка
от основите ще бъде определен с наредба на Министерския съвет, която съгласно сега
действащия ЗМДТ е предвидено да бъде приета през 2022 г.
Особености при различните видове основи за определяне размера на такса за битови
отпадъци
1. Индивидуално определено количество битови отпадъци
В този случай, размерът на таксата се определя като разходите, необходими за
предоставяне на услугата/услугите по одобрената план-сметка, се разпределят
пропорционално на количеството битови отпадъци, измерено индивидуално според броя и
вместимостта на предоставени от общината торби.
Размерът на таксата, се калкулира в цената на предварително заплатените от ползвателите
на услугата торби. Единичната цена на торба се определя като разходите за извършване на
услугите се разделят на общото количество на генерираните в общината отпадъци и така
изчисления разход за единица отпадък се умножава по вместимостта на торбата.
При приемане на основа индивидуално определено количество битови отпадъци за имота
чрез торби с определена вместимост и товароносимост същите се закупуват от
задължените лица по ред, определен в общинската наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги. С наредбата общински съвет
определя видовете размери и характеристики на торбите, редът и условията за тяхното
разпространение, както и местата, от които ще се събират. Общинският съвет може да
определи минимален брой торби, които да бъдат закупени от задължено лице за
календарна година, съобразен с извършения анализ за минималното количество битов
отпадък, генерирано от един ползвател на услугата в дадено населено място, селищно
образувание или зона. Когато закупените за годината торби надхвърлят действително
изразходваните през годината, останалите торби се използват през следващата година,
като се приспаднат от определения за нея минимален брой и се заплаща само разликата.
В ЗМДТ е направено уточнение, че в случаи, при които е избрана основа „индивидуално
определено количество битови отпадъци за имота, включително чрез торби с определена
вместимост и товароносимост“ общинският съвет при определяне размера на таксата за
битови отпадъци може да приема допълнително диференциране съобразно вида на
битовия отпадък.
Следва да се има предвид, че съгласно ЗМДТ, основата индивидуално определено
количество битови отпадъци, може да бъде приложена само за услугите по събиране,
транспортирани и третиране на битови отпадъци. Тази основа не се прилага за услугата по
поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.
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2. Количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и
вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и
честотата за тяхното транспортиране
Тази основа е приложима за имоти, в които може да се осигури място за поставяне на
индивидуални съдове и достъп за тяхното обслужване. Към момента в Община Бургас
основата се прилага за нежилищни имоти. В райони с предимно еднофамилно застрояване
има възможност да се приложи и за жилищни и вилни имоти.
При използването на тази основа, съгласно установения към момента ред задължените
лица подават годишна декларация към общината, в която се посочват вида и броя на
необходимите съдове за битови отпадъци, които ще се ползват през годината. В случаи,
при които имота не се ползва целогодишно в декларацията се посочва и периода, през
който ще се обслужва през следващата година. При одобрение от общината, задължените
лица заплащат определената от общинския съвет цена за съответния вид контейнер и
честота на извозване.
Промени са предвидени и в Закона за управление на етажната собственост, където е
създадена възможност, във връзка с определяне на таксата, общото събрание да приема
решение за подаване на заявление до общината за необходимия брой съдове за събиране
на битови отпадъци.
Не се събира такса за услугите по събиране, транспортиране и третиране на битови
отпадъци в депа или други съоръжения за имотите, които няма да се ползват през цялата
година и задълженото лицето е подало декларация за това.
В ЗМДТ е направено уточнение, че в случаи, при които е избрана основа „количество
битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на
необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честотата за тяхното
транспортиране“ общинският съвет при определяне размера на таксата за битови
отпадъци може да приема допълнително диференциране съобразно вида на битовия
отпадък.
3. Брой ползватели на услугата в имота
В този случай, разходите необходими за предоставяне на услугата/услугите по одобрената
план-сметка се разпределят поравно между всички ползватели на услугата в съответното
населено място или част от него.
При избор на тази основа, кметът на общината има задължение да организира събирането
и поддържането на информация за броя на ползвателите на услугата в имота, както и да
създаде необходимите условия за прилагане ѝ в срок до 31 декември на предходната
година. Съгласно § 1, т. 45 от ДР на ЗУО (изм. ДВ, бр. 14 от 2021 г., в сила от 17.02.2021г.)
„Ползватели на услугата в имота“ са:
- за граждани - собственици, ползватели, наематели, лица с настоящ адрес в
недвижимия имот, обитатели по смисъла на Закона за управление на етажната
собственост, и/или лица, които пребивават в имота на друго основание.
- за предприятия - собственици, ползватели, концесионери, наематели, лица, на
които имотите са предоставени за управление, заети и наети от предприятията
лица, и/или лица, които пребивават в имота на друго основание.
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Обстоятелствата, които имат значение за изчисляване на размера на таксата за битови
отпадъци, както и всяка тяхна промяна, могат да бъдат установявани служебно и/или чрез
подаване (включително и електронно) на декларация от задължените лицата. Образците,
реда и сроковете за подаване на декларацията се определят с общинската наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.
С цел да се ускори процесът на обработване на събраната информация, ЗМДТ поставя
задължение на управителя или председателя на управителния съвет на етажната
собственост ежегодно до 31 октомври да подава справка (по образец) за броя на
ползвателите по имоти в етажната собственост. Образците се определят с общинската
наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.
При приемане на основа „брой ползватели на услугата в имота“ или „разгъната застроена
и/или незастроена площ на недвижимия имот“ общинският съвет при определяне на
размера на таксата за битови отпадъци може да приема допълнително диференциране
съобразно населените места в общината и отделните зони в тях, вида на имота, неговото
предназначение и вида на извършваната в имота икономическа дейност.
Деклариране на обстоятелства от физически и юридически лица за притежаваните
от тях имоти
Задължените лицата ще трябва да декларират обстоятелства (включително и по
електронен път ), които имат значение за изчисляване размера на такса битови отпадъци в
срокове и по ред, определяни с общинската наредба за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги. При неизпълнение на това си задължение или в
случай, че задълженото лице декларира неверни данни, намалявайки размерът на
дължимата такса, могат да бъдат налагани глоби от 10 до 400 лв. или имуществени
санкции от 100 до 3000 лв. При недеклариране от задълженото лице, обстоятелства се
определят служебно за целите на изчисляване на размера на таксата за битови отпадъци
по ред, определен от общинския съвет в наредба.
Основни изводи и препоръки:
Във връзка с въвеждане на изискването за определяне размерът на такса за битови
отпадъци според количеството и при жилищни имоти, от страна на Община Бургас са
предприети следните дейности:
- Осигурено е претегляне на всички отпадъци, които се събират организирано на
територията на общината.
- 90% от нововъведената техника за събиране и транспортиране на отпадъци в
Община Бургас е съвсем нова и дава възможност за претегляне на количеството
отпадък във всеки съд.
- Смесените битови отпадъци се претеглят при вдигането на контейнерите. Всеки
съд е снабден с таг и има уникален номер привързан към GPS координати.
Системата натрупва база данни за всеки един съд в определена точка.
- От началото на 2022 г. е планирано претегляне на количествата разделно събрани
отпадъци от опаковки, в цветни контейнери.
- В мобилните центрове за разделно събиране се извършва електронно отчитане
количеството на предадения отпадък.
Това ще позволи на Община Бургас да предприеме стъпки в посока заплащане на такса за
битови отпадъци на база генерирани количества отпадъци по отношение на
домакинствата.
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13. АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ПОТОЦИ ЗА ОТПАДЪЦИ НАСОЧЕНИ КЪМ
ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ОТЧИТАНЕ НА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ ПО ЗУО.
Информация във връзка с управлението на отпадъците в Община Бургас се осигурява от
Дирекция „Околна среда“, към която се подават отчетите от всички фирми и организации,
на които е възложено извършването на дейности по събиране, транспортиране,
предварително третиране, оползотворяване и обезвреждане на битови отпадъци, МРО и
строителни отпадъци.
За територията на Община Бургас, отчети за всяка от посочените дейности се подават от
фирмите, на които е възложено извършването на следните дейности:
 Количества стари мебели, приети и ремонтирани в център за ремонт и подготовка за
повторна употреба на мебели;
 Събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци от контейнери до депо
и/или съоръжение за третиране;
 Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци (ЕГО) и строителни
отпадъци, образувани при извършване на ремонтни дейности от домакинствата, до
съоръжение за третиране;
 Предварително третиране (сепариране) на смесени битови отпадъци и сортиране на
разделно събрани рециклируеми отпадъци на Община Бургас;
 Отделените чрез сепариране/сортиране отпадъци (включващи най - малко хартия и
картон, метал, пластмаса и стъкло) от общият поток битови отпадъци;
 Разделното събиране на отпадъци в специални мобилни центрове;
 Разделното събиране на отпадъци в подземни контейнери;
 Разделно събиране на опасни и специфични отпадъци (ЕКОПАРК);
 Разделно събиране и рециклиране на отпадъци от опаковки и на други битови
отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло;
 Разделно събиране и рециклиране на битови отпадъци от облекла и текстилни
материали;
 Разделно събиране и оползотворяване на дървесни отпадъци;
 Разделно събиране и рециклиране на МРО в т.ч. ИУЕЕО, НУБА, ИУГ, ИУМПС;
 Разделно събрани зелени отпадъци от паркове и градини.;
 Разделно събрани хранителни отпадъци от пазарите и големите хранителни вериги;
 Обезвреждане (депониране) на битови отпадъци.
Регионалното депо за неопасни отпадъци е предоставено за стопанисване и управление на
общинско предприятие „Чистота Еко“. Информация за дейностите по третиране на
отпадъци се предоставя на кмета на Община Бургас и на останалите общини, включени в
РСУО – Бургас от оператора на регионалното предприятие за управление на отпадъци, в
т.ч.:
- Количества битови отпадъци, доставени на вход на сепарираща инсталация;
- Количества сепарирани отпадъчни материали от битовите отпадъци;
- Количества отпадъци предадени за оползотворяване/рециклиране;
- Количества на депонирани отпадъци на Регионално депо – Бургас;
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На регионално депо - „Братово-запад“ е внедрена информационна система за управление
на отпадъците (ИСУО) ДепоИнфо, с осигуряване на онлайн връзка за всички участници и
компютърна конфигурация за отчитане на количествата постъпващи отпадъци, както и
начина им на транспортиране и приемане в депото. Стартирано е поетапно инсталиране на
ИСУО на всички обекти на територията на общината, в които се
приемат/съхраняват/третират разделно събрани рециклируеми отпадъци. Всички Мобилни
центрове са оборудвани със система за контрол. Това осигурява прозрачност в системите
за събиране, съхранение и третиране на отпадъците и дава възможност за точно
определяне на изпълнението на целите за рециклиране, включително би осигурило
проследимост и на различите потоци отпадъци.
С въвеждане на информационната система се улеснява бързия достъп до информация в
реално време и се предоставя възможност на общината за осъществяване на пряк контрол.
Основните предимства на информационната система са:
 Улеснява ежедневните задължения на оператора на депото.
 Подобрява комуникацията между оператора и общината възложител на услугата,
както и останалите участници в процесите.
 Повишава контрола на общините върху изпълнителя на услугата.
 Подпомага отчитането пред компетентните органи.
 Оптимизира (намалява) разходите за дейността.
 Поддържа възможност за обмен на данни (включително автоматизирано) чрез
стандартните протоколи за обмен с други информационни системи.
 Оптимизира цялостната дейност по управлението на отпадъците.
 Подпомага процесите на управлението на отпадъците на регионален принцип,
съгласно европейските изисквания.
Общината поддържа регистър на площадките за предаване на отпадъци от хартия,
пластмаса, стъкло. Ежегодно регистърът се обновява от базата на ИАОС. Въведено е
изискване в общинската наредба за управление на отпадъците, с което всички лица,
извършващи дейности по чл. 35 от ЗУО (касаещи оползотворими отпадъци от хартия и
картон, метали, пластмаси, стъкло и биоотпадъци), са длъжни да предават в 30-дневен
срок ежемесечни отчети за приетите количества отпадъци в дирекция „Околна среда“,
Община Бургас. Към момента не всички фирми подават инфoрмация в oбщината, пoради
кoeтo тoзи пoтoк oтпадъци нe може реално да бъде отчетен.
За правилното планиране на дейностите по управление на отпадъците е необходима пълна
и коректна информация за количествата и състава на образуваните отпадъци в общината,
както и ефективна комуникация между всички участници в регионалното сдружение.
Основни изводи и препоръки
 Информация за количествата на отпадъците в Община Бургас се предоставя от
всички фирми и организации, на които е възложено извършването на дейности по
събиране, транспортиране, предварително третиране, оползотворяване и
обезвреждане на битови отпадъци, МРО и строителни отпадъци.
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Информацията във връзка с управлението на отпадъците в Община Бургас се
събира и обработва от едно звено (дирекция „Околна среда“);
Обхванати са всички потоци и дейности по събиране, транспортиране,
оползотворяване и обезвреждане на битови, МРО и строителни отпадъци в
общината.;
Наличната информация е организирана по начин, който позволява сравнителен
анализ на данните;
Получаваната информация е достъпна за лицата, които впоследствие я използват за
изпълнение на възложените им функции.
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