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Списък на използваните съкращения:
БО
Битови отпадъци
ДВ
Държавен вестник
ДР
Допълнителни разпоредби
ЕГО
Едрогабаритни отпадъци
ЕК
Европейска комисия
ЕС
Европейски съюз
ЗМДТ
Закон за местни данъци и такси
ЗООС
Закон за опазване на околната среда
ЗОП
Закон за обществени поръчки
ЗУО
Закон за управление на отпадъците
ЗУТ
Закон за устройство на територията
ИАОС
Изпълнителна агенция по околна среда
ИУГ
Излезли от употреба гуми
ИУЕЕО
Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
ИУМПС
Излезли от употреба моторни превозни средства
КР
Комплексно разрешително
МОСВ
Министерство на околната среда и водите
МРО
Масово разпространени отпадъци
НПУО
Национален план за управление отпадъците
НСИ
Национален статистически институт
НУБА
Негодни за употреба батерии и акумулатори
ОOп
Организация по оползотворяване
ОПОС
Оперативна програма „Околна среда”
ОСР
Отпадъци от строителство и разрушаване
ОЧЦМ
Отпадъци от черни и цветни метали
ПМС
Постановление на министерския съвет
ПО
Предотвратяване на отпадъците
ПОО
Предотвратяване на образуването на отпадъци
ПС
Претоварна станция
ПСОВ
Пречиствателна станция за отпадни води
ПУДООС
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
ПУО
Програма за управление на отпадъци
РДО
Рамкова директива за отпадъци
РДНО
Регионално депо за неопасни отпадъци
РЗИ
Регионална здравна инспекция
РИОСВ
Регионална инспекция по околна среда и води
РОП
Разширена отговорност на производителя
РПУО-Бургас Регионално предприятие за управление на отпадъците – Бургас
РСУО
Регионално сдружение за управление на отпадъците
СБО
Смесени битови отпадъци
ТБО
Такса за битови отпадъци
FEAD
Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица и дарения на
храни
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I. ВЪВЕДЕНИЕ
Програма за управление на отпадъците на Община Бургас се разработва в съответствие с
чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), във връзка с чл.15, ал.1, т.3,
чл.57 и чл.59 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
Съгласно изискванията на чл. 52, ал.3, т. 2 от ЗУО настоящата програма се разработва във
връзка с:
- Приет нов Национален план за управление на отпадъците с период 2021-2028 г.;
- Изтичане периода на действащата Програма за управление на отпадъци на Община
Бургас 2016 – 2020 г., приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 6 от
Протокол № 24/28.02.2017г.
Програмата за управление на отпадъците е секторна програма и съгласно чл. 52, ал. 2 от
ЗУО е неразделна част от програмата за опазване на околната среда на Община Бургас.
Времеви хоризонт. Визия
Общинската програма за управление на отпадъците на Община Бургас се разработва за
периода 2021 - 2028 г., който съвпада с действието на Националния план за управление на
отпадъците (НПУО 2021-2028 г.).
Националният план определя общата рамка и приоритети в сферата на управление на
отпадъците в страната до 2028 г. като са взети предвид целите и насоките за развитие на
Директива (ЕС) 2018/851. Крайният срок на плана е съобразен с новия времеви хоризонт
на програмиране и ползване на европейските и национални инвестиционни фондове.
Дългосрочната визия в периода до 2028 г. е преходът към ефективно използване на
отпадъците като ресурс и устойчиво развитие, чрез предотвратяване на образуването им.
Управлението на отпадъците следва да се усъвършенства и да се превърне в устойчиво
управление на материалите в контекста на кръгова икономика.
Приоритет „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда” за периода 2021-2027 г. е
насочен към специфична цел „Насърчаване на прехода към кръгова и основаваща се на
ефективно използване на ресурсите икономика“. Инвестициите през новия период се
фокусират върху интервенции, стимулиращи прехода към кръгова икономика,
включително и чрез повишаване на общественото съзнание за йерархията за управлението
на отпадъците, за генериране на „добри практики ― и идеи, както и възможност за
последващото им прилагане в по-широк мащаб.
Настоящата програма отразява актуалното състояние на системата за управление на
отпадъците в Община Бургас и планира мерки за подобряване и развитие в съответствие с
действащите нормативни изисквания, а така също и с последните насоки и тенденции на
национално и европейско ниво, касаещи управлението на отпадъците. Разработването ѝ се
базира на наличните данни, резултатите от проведени проучвания на системите за
управление на отпадъците в общината, както и на анализ на възможностите за
финансиране на дейностите. Въз основа на събраните данни са направени експертни
предложения и прогнози за развитие и подобряване на инфраструктурата, системите и
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практиките за управление на отпадъците в общината.
Общинската програма е отворен документ, който може да бъде допълван и актуализиран
периодично при промяна във фактическите и/или нормативните условия, при изменения
на целите и приоритетите на националното законодателство, което дава възможност за
вземане на навременни и адекватни мерки при изпълнение на политиката, свързана с
управление на отпадъците.
Обхват на програмата
Настоящата програма обхваща всички дейности, свързани с управлението на отпадъците,
които произтичат като задължение на органите на местното самоуправление и местната
администрация, регламентирани в Закона за управление на отпадъците. Програмата
разглежда реда, условията и възможностите за подобряване на ефективността при
събирането, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на битови и
строителни отпадъци, образувани на територията на Община Бургас. Целта е в периода до
2028 г. да се създадат ефективни условия за преминаването от депониране към
предотвратяване, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване в максимална степен
на образуваните количества битови и строителни отпадъци.
Битовите отпадъци се определят като отпадъци от домакинства и отпадъци от други
източници, като например търговия на дребно, администрация, образование, здравни
услуги, настаняване, заведения за хранене и други услуги и дейности, които са подобни по
естество и състав на отпадъците от домакинствата. Този поток от отпадъци е един от найсложните за управление, а начинът, по който се управлява е показател за качеството на
цялата система за управление на отпадъците в даден район и държава.
Предизвикателствата с оглед на управлението на битовите отпадъци произтичат от техния
твърде сложен и смесен състав, различна специфика на източниците, както и от тяхното
въздействие върху околната среда и човешкото здраве. Вследствие на това, управлението
на битовите отпадъци изисква много сложна система, включваща ефикасна система за
събиране, ефективна система за сортиране и подходящо проследяване на потоците от
отпадъци, активно участие на гражданите и бизнеса, инфраструктура, адаптирана към
конкретния състав на отпадъците, и добре изградена система за финансиране.
За да се подпомогне процеса на управление и да се даде възможност за по-ефективен
мониторинг на напредъка към постигането на целите за подготовка за повторна употреба и
рециклиране, в европейското и национално законодателство е въведена ясна дефиниция на
потока 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;
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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.
Строителни отпадъци. Тъй като дефиницията за строителни отпадъци се отнася до
отпадъци, които произтичат от строителство и разрушаване по принцип, то обхваща и
отпадъците от строителни и ремонтни дейности в частни домакинства. В тази връзка,
Кметът на общината е отговорен за:
 Организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на
строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на
територията на съответната община. (чл. 19, ал. 3, т. 5 от ЗУО)
 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. (чл. 10, ал. 4 от ЗУО)
При всички останали случаи, отговорността за управление на строителните отпадъци е на
възложителя на строителството/премахването на строежите в съответствие с принципа
„замърсителят плаща“.
Съдържание и подход за разработване на програмата
При разработване на ПУО на Община Бургас за периода 2021 - 2028 г са следвани
стриктно насоките дадени в „Методически указания за разработване на общински
програми за управление на отпадъците“, утвърдени със Заповед № РД-883/23.09.2021 г. на
Министъра на околната среда и водите.
Общинската програма се разработва и в съответствие със структурата, целите и
предвижданията на Националния план за управление на отпадъците 2021-2028 г. и
Националната програма за предотвратяване образуването на отпадъци като неразделна
негова част.
Общинската програма отразява съществуващото състояние и планира развитието на
системата за управление на отпадъците в Община Бургас, в съответствие с действащите
нормативни изисквания, конкретните условия и нужди на общината. Планират се
необходимите ресурси, мерки и действия за разширяване на предлаганите услуги по
управление на отпадъците и повишаване на тяхното качество и достъпност за населението
и бизнеса.
В рамките на програмата са изготвени анализи и оценка на съществуващото състояние по
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управление на отпадъците в общината, въз основа на които са идентифицирани силните и
слабите страни и са формулирани целите и приоритетите за периода 2021-2028 г. Въз
основа на направените изводи и препоръки по всеки анализ са идентифицирани
необходимите дейности за постигане на целите, поставени в националното
законодателство по управление на отпадъците. За всяка конкретна дейност/мярка са
определени необходимите финансови средства, източници на финансиране, срокове,
очаквани резултати и индикатори за изпълнение.
Приоритетите и целите на ПУО в периода до 2028 г. са съобразени с йерархията на
управление на отпадъците, а така също и с последните насоки и тенденции в ЕС, касаещи
управлението на отпадъците. Заложените в програмата мерки са съобразени с
изпълнението на следните основни принципи:
 „Предотвратяване” - образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и
избегнато, където това е възможно.
 „Разширена отговорност на производителя” и „замърсителят плаща” – лицата,
които образуват или допринасят за образуването на отпадъци или замърсяват
околната среда или сегашните притежатели на отпадъците трябва да покрият
пълните разходи за третиране на отпадъците и да ги управляват по начин, който
гарантира висока степен на защита на околната среда и човешкото здраве.
 „Превантивност” – потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат
предвиждани и избягвани на възможно най-ранен етап.


„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.

Органи за приемане/одобряване на програмата
Програмата се приема от Общински съвет, който контролира изпълнението ѝ. Съгласно
изискванията на чл. 52 ал. 9 от ЗУО, кметът на общината информира ежегодно в срок до 31
март общинския съвет за изпълнението на програмата през предходната календарна
година.
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II. Обща характеристика на Община Бургас
Географско положение
Община Бургас е разположена е в Югоизточната част на Република България, на брега на
Черно море и се явява източната граница на Европейския съюз. В административно
отношение, общината е част от Област Бургас, нейни съседни общини са Созопол,
Камено, Айтос, Поморие и на изток - Черно море.

Фиг. II-1. Местоположение и административни граници на Община Бургас
Територията на общината обхваща площ1 от 488.6 km2. Съставена е от 12 населени места –
от които 2 града (гр. Бургас и гр. Българово) и селата - Братово, Брястовец, Димчево,
Драганово, Извор, Изворище, Маринка, Миролюбово, Равнец и Твърдица.
Град Бургас е административен център на общината и на областта, който се явява вторият
по големина град в България с площ от 254 km2. По брой на населението Бургас е на
четвърто място в страната с 205 329 жители. С оглед на наличните условия и ресурси,
общинският център попада във второ ниво на „големите градове – центрове с национално
значение” в териториално-урбанистичната структура на Югоизточния район.
Община Бургас е с централни функции в рамките на Югозиточния район от ниво 2, което
се благоприятства от стратегическото географско положение на нейната територия, както и
на общинския център - гр. Бургас.

1

План за интегрирано развитие на Община Бургас 2021-2027
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Регион за управление на отпадъците
Община Бургас участва в Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО) –
Регион Бургас заедно с общините Средец, Айтос, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие,
Руен и Сунгурларе. Основната цел на сдружението е изграждане на устойчива система за
управление на отпадъците, която да осигурява необходимата инфраструктура за третиране,
оползотворяване и екологосъобразното обезвреждане на битови в т. ч. биоразградими,
опасни отпадъци от домакинствата и строителни отпадъци, генерирани на територията на
региона. Чрез създаване на сдружението всички общини, участващи в него си поделят
разходите по поддръжката, експлоатацията и мониторинг на съоръженията и вземат общи
решения за бъдещото третиране на отпадъците си.
В обхвата на регион за управление на отпадъците Бургас са включени девет общини с
общо 201 населени места. Община Бургас е най-голямата по население община и генерира
50% от общия отпадък в региона2. С решение на общо събрание, Бургас е определена като
водеща община в регионалното сдружение, която от името на общините партньори
инициира, организира и управлява дейностите по изграждане и развитие на регионалната
система.
Изградената към момента регионална система за управление на отпадъците в регион
Бургас се състои от един комплексен обект (РПУО Бургас)3, на чиято територия са
разположени основните съоръжения за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците и
две претоварни станции в Несебър и Карнобат, обслужващи периферните селища. В
процес на изграждане е анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими
отпадъци в регион Бургас.

Фиг. II-2. Териториален обхват на РСУО - Бургас

2

3

Регионална програма за управление на отпадъците в Регион Бургас, 2014 – 2020 г.
Регионално предприятие за управление на отпадъците Бургас (РПУО Бургас)
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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 Регионално предприятие за управление на отпадъците (РПУО)
Бургас, където са изградени:
 Инсталация за сепариране на генерираните количества отпадъци, инсталация за
компостиране на биоразградими отпадъци, площадки за рециклиране на
строителни и едрогабаритни отпадъци от домакинствата, екопарк за временно
съхранение на опасни и други специфични отпадъци от домакинствата;
 Регионално депо за битови отпадъци.
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
отпадъци4.
Всички населени места от общините в регион Бургас в т.ч. и в Община Бургас се
обслужват от самостоятелно изградени общински системи за събиране и транспортиране
на битови и строителни отпадъци.
Населени места и райони с организирано извозване на отпадъци в Община Бургас
Селищната мрежа в Община Бургас се състои от 12 населени места. Територията на
общинският център град Бургас е структурирана на жилищни комплекси и квартали, част
от които отдалечени на около 10 km от центъра на града. Динамичното развитие на града в
т.ч. и на инфраструктурата осигурява добра свързаност между всички жилищни райони с
централната част, както и с обособените индустриални и производствени зони на града. В
границите на Бургас се включват също рибарското селище Ченгене скеле в парк Росенец и
вилно селище Отманли в местността Алатепе и остров Света Анастасия.
Всички населени места, вилни зони и селищни образувания включително и други
застроени терени на територията на общината са обхванати в система за организирано
поддържане на чистотата, в които се предоставят услугите по събиране вкл. разделно,
извозване, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и поддържане на чистотата на
територии за обществено ползване.
Границите на районите, включени в системата, както и честотата на извозване по райони
се определят ежегодно със заповед на Кмета на общината и се обявяват публично до края
на предходната година. https://www.burgas.bg/bg/novini/opredelen-e-redat-za-izvozvaneto-nabitovite-otpadatsi-prez-sledvashtata-godina/

4

РИОСВ Бургас, Доклад за състоянието на околната среда 2020 г
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Таблица II-1. Честота на извозване на битовите отпадъци по райони и видове съдове
ЧЕСТОТА на извозване на битови отпадъци по
райони и видове съдове

пъти
месечно

1.1 m3 /Бобър/
2.25m3/ NORD/
3.0 m3/ NORD/
3.75m3/ NORD/
пъти
месечно

гр. Бургас и квартали
- ЦГЧ
- к-с „Изгрев”
- к-с „Зорница”
- к-с „Славейков”
- к-с „Бр. Миладинови”
- к-с „Лазур”
- кв.“М. Рудник” вкл. „Районен център“
- кв. Победа
- кв. Акации

6
6
6
6
6
6
6
30
6

30
30
30
30
30
30
30
30
30

- кв. Сарафово

15

- кв. Крайморие

15

- кв. Лозово
- кв. Д. Езерово
- кв. Г. Езерово
- кв. Ветрен
- кв. Банево
- кв. Рудник
- кв. Черно море
- Промишлена зона Север
- Промишлена зона Юг

4
4
4
4
8
8

- Приморски парк

30

- Гробищен парк
Населени места
- гр. Българово
- с. Твърдица
- с. Маринка
- с. Димчево
- с. Изворище
- с. Драганово
- с. Брястовец
- с. Миролюбово
- с. Равнец
- с. Братово
- с. Извор

-

30 (от 01.06 до30.09)
15 (от 01.10 до31.05)
30 (от 01.06 до30.09)
10 (от 01.10 до31.05)
15
15
10
4
4
4
4
15
15
(от 01.06 до30.09)
30
15 (от 01.10 до31.05)
8

4
4
4
4
4
4
4
4

4
5
8
5
4
4
4
8
-

РАЙОНИ, включени в системата на
организирано поддържане на чистотата

0.12m3

0.24 и
/пластмасов/

4 m3
/контейнер/

0.11 m3
/кофа Мева/

пъти
месечно

пъти
месечно

4
4
4
30
-

-

-

-

-

-

15
4
4
3
3
4
4

4
4
4
4
-

-

-

-

-

3
3
-

-

А. гр. Бургас, квартали и населени места
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ЧЕСТОТА на извозване на битови отпадъци по
райони и видове съдове

пъти
месечно

1.1 m3 /Бобър/
2.25m3/ NORD/
3.0 m3/ NORD/
3.75m3/ NORD/
пъти
месечно

6
-

15
5
5
5

4

4
-

- Лесопарк „Росенец”

8 (01.06 до 30.09)
4 (01.10 до 31.05)

8 (01.06 до 30.09)
4 (01.10 до 31.05)

4

8 (01.06 до 30.09)
4 (01.10 до 31.05)

- с.о. Рибарско селище
- с.о. Върли бряг
- с.о. „Батака”
- с.о. „Каптажа 1”
- с.о. „ Лозницата”
- с.о „ Училищното”
- с.о. „Острица 1”
- с.о. „Острица 2”
-СМФ „Хайнлъка“

4

4
8
4
4
4
4
8

4
4
4
-

-

4

-

РАЙОНИ, включени в системата на
организирано поддържане на чистотата

т. Б. Вилни зони и селищни образувания
- „Пети километър”
- вилна зона „Минерални бани“
- вилна зона. „Боровете”
- вилна зона „Росенец”

0.24 и 0.12m3
/пластмасов/

т. В. Застроени терени извън границите на районите по т. А и т. Б
- Остров Св. Анастасия
-

Други застроени територии

4 m3
/контейнер/

0.11 m3
/кофа Мева/

пъти
месечно

пъти
месечно

Честота на извозване на битовите отпадъци еднаква с честотата на
извозване на съответния тип съдове в най-близкия район

13

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА БУРГАС 2021 – 2028 г.

Град Бургас и квартали
-

Райони с високо застрояване:
ЦГЧ и к-с Възраждане;
к-с Изгрев;
к-с Зорница;
к-с Славейков;
к-с Братя Миладинови;
к-с Лазур;
кв. Меден Рудник;

- Райони с ниско застрояване:
- кв. Победа;
- кв. Акации;
- кв. Сарафово;
- кв. Крайморие;
- кв. Лозово;
- кв. Долно Езерово;
- кв. Горно Езерово;
- кв.Ветрен;
- кв.Банево;
- кв. Рудник;
- кв. Черно море;
Други райони
- Промишлена зона Север;
- Промишлена зона Юг;
- Приморски парк;
- Гробищен парк

Населени места
-

Гр. Българово
с. Твърдица
с. Маринка
с. Димчево
с. Изворище
с. Драганово
с. Брястовец
с. Миролюбово
с. Равнец
с. Братово
с. Изовр

Вилни зони и селищни образувания
-Пети километър
-ВЗ „Минерални бани“
-ВЗ „Боровете“
-ВЗ „Росенец“
-Лесопарк „Росенец“
-СО „Рибарско селище“
-СО „Върли бряг“
-СО „Батака“
-СО „Каптажа 1“
-СО „Лозницата“
-СО „Училищното“
-СО „Острица 1“ и „Острица 2“
- СМФ „Хайнлъка“

Други райони
- Остров Св. Анастасия
- Други застроени терени

Фиг. II-3. Селищна мрежа на Община Бургас и райони включени в системата за
организирано поддържане на чистотата
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Демографска характеристика и тенденции
Към 31.12.2020 г. населението на Община Бургас е 205 329 жители, по данни на НСИ.
Териториалното разпределение на населението в общината е неравномерно. В град Бургас
живеят 198 593 души или 97% от населението на общината, а само 3% от населението
обитават останалите населени места. Средната гъстота на населението в град Бургас е
висока - 808.4 души/кв.км. Поради развития в района туризъм, броя на пребиващите на
територията на Бургас жители се увеличава значително през летния сезон, което
допълнително натоварва територията. Броя на туристите в периода юни – септември
достига 1.3 пъти броя на постоянното население5, което поражда и сезонна
неравномерност в количествата генерирани отпадъци.
Таблица II-2. Брой жители, пребиващи на територията на Бургас през летния сезон
Община Бургас
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Постоянно население – брой
209 331 209 202 208 915 208 235 205 329
Пренощували туристи - брой
155 732 159 658 167 995 184 846
82 323
Общо пребиваващи летен сезон
365 063 368 860 376 910 393 081 287 652
Тенденциите в демографското развитие показват, че в сравнение с 2016 г. населението на
общината намалява с 4 000 души или 1.9% за период от пет години. Към 2020 година
населението на град Бургас намалява с 2.1%, докато населението в селата се увеличава с
3.8%, който ръст се отчита през последната година, Фиг. II-4. Подобна картина се отчита за
всички областни центрове в страната в резултат от вътрешна миграция, която в годината
на пандемия е от големия град към малкото населено място6.
За разглеждания период села с добър демографски потенциал са Брястовец, Димчево,
Драганово, Изворище и Маринка, при които се отчита нарастване в броя на населението.
От съставните селища най-голямо по население е с. Равнец с 1 342 жители. Селата
Братово (121 ж.) и Миролюбово (106 ж.) са най-малките в общината.
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210 000

208 000

209 331

209 202

208 915
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208 235
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206 000

205 329

7 400

204 000

202 000

202 766

202 694

7 200

202 434

201 779

7 000

200 000

198 593

198 000

6 800

6 600

196 000

6 565
194 000

2016 г.

6 508

6 481

6 456

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Община Бургас

град Бургас

6 736
6 400

2020 г.

съставни селища

Фиг. II-4. Изменение в броя на населението в Община Бургас (Източник: НСИ)

5
6

Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Бургас, 2018-2023 г.
НСИ 2020, Население - демография, миграция и прогнози
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Община Бургас запазва стабилни демографски показатели. Характерният за страната
процес на намаляване и застаряване на населението не е толкова силно изразен в Бургас.
През 2020 г. коефициентът на естествен прираст в общината продължава да намалява, но
остава значително по-висок от средния за страната и областта със стойност от –5.1‰ (при
–9.5‰ в страната и -6.6‰ в областта).
В трудоспособна възраст през 2020 г. са 61% от жителите на общината, което е малко поблагоприятно от средното за страната (59.8%). Лицата на 65 и повече навършени години
през 2020 г. са 45 558 или 22% от населението в общината. В сравнение с 2016 г. делът на
лицата в над трудоспособна възраст нараства с общо 0.7%.
Демографски показатели
Изменение в броя на населението, 2016-2020 г.
Демографско заместване на групите 0-14 и 65+ години
Дял на населението в градовете
Изменение в дела на градското население
Дял на населението над 65 годишна възраст
Изменение в дела на населението над 65 годишна възраст
Дял на населението над 65-годишна възраст, живеещо в селата
Дял на населението под 15 годишна възраст

Община Бургас,
%
-1.9
0.83
97.5
0.1
22
1.5
3.1
0.83

Прогнози за броя на населението в Бургас
Съгласно официалната демографска прогноза на НСИ до 2080 г., както и прогнозата
изготвена за целите на ПИРО Бургас 2021-2027 г., показват, че и в трите възможни
варианта се предвижда намаление на населението в Бургас, но с различни темпове.
Данните от I вариант (при хипотеза за конвергентност), който е с най-висока степен на
реалистичност показват, че се очаква населението на град Бургас да намалява с 0.54%
средногодишно. При оптимистичния, който се отчита като най-благоприятен броя на
населението намалява с 0.27% средногодишно. При песимистичния – с 0.65%
205 000
200 000
195 000
190 000
185 000
180 000
175 000
I вариант (при хипотеза за конвергентност)

2020 г.
199 900

2025 г.
186 591

2030 г.
186 213

2035 г.
182 560

II вариант (относително ускоряване)

201248

189 921

192 622

191 798

III вариант (относително забавяне)

199360

185 259

183 650

178 864

Фиг. II-5. Прогноза за броя на населението на гр. Бургас до 2035 г.
Източник: ПИРО Бургас, 2021-2027 г.
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Социално-икономически характеристики и тенденции за развитие
Бургас е сред общините с висока инвестиционна и бизнес активност. Утвърден
промишлен, търговски, транспортен и туристически център от национално значение. Част
от производствата в региона са определящи за икономиката на страната като
производството на петрол, химически продукти, корабостроене, промишленост и др.
Сред икономическите сектори в общината, най-голям принос има секторът на услугите,
следван от преработващата промишленост. Икономически активните лица по сфера на
бизнес в Община Бургас са заети в следните дейности: промишленост – 14.7%, услуги –
39.8 %, транспорт – 9.3 %, търговия – 22.6 %, строителство – 9 %, селско стопанство –
1.4% и други – 3.2%.
На база наличната информация, за периода 2016 – 2020 г. в резултат от икономическата
дейност развиваща се на територията на Община Бургас се генерират между 94 и 61 хил.
тон/год. отпадъци. Тенденцията е за намаляване на общо образуваните производствени
отпадъци като намалението към 2020 г. спрямо 2016 г. е 35%. Основната част от
образуваните в промишления сектор отпадъци са неопасни, с възможност за
оползотворяване и рециклиране. Икономическия сектор постига високо ниво на
оползотворяване, средно 79% от образуваните производствени отпадъци се предават за
оползотворяване в т.ч. рециклиране78. От тях 25% са употребени като изходна суровина в
други сектори. На регионално депо Бургас годишно са приемани до 1% от образуваните в
сектора отпадъци.
Средногодишно производствените, търговските и административни обекти в общината
образуват около 6 000 t отпадъци, с характер на битови. В Община Бургас секторите на
образование, здравеопазване и социални услуги участват активно при изпълнение на
дейности за предотвратяване и намаляване на отпадъците.
Качеството на училищното образование в общината е по-високо от средното за страната.
Община Бургас се характеризира със сравнително добро демографско състояние, нисък и
намаляващ коефициент на безработица и средно ниво на заплащане. Благоприятните
социално-икономически условия са предпоставка за устойчиво развитие на територията.
В сферата на социално-икономическото развитие, приоритетите на общината са насочени
към инвестиции в дейности, които се основават на принципите на ресурсно-ефективната
кръгова икономика. В тази връзка от страна на общината ще бъдат подкрепени инвестиции
свързани с въвеждане на безотпадни технологии и използване на рециклирани материали
като суровини. Насърчаване на технологични решения, основани на енергията от
възобновяеми източници, със специален акцент върху зеления водород и развитието на
водородната икономика. В резултат от планираното развитие на сектора се очаква и
намаляване на количествата образувани отпадъци от икономическата дейност.

7
8

Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ;
ИАОС, Годишни доклади по околна среда на операторите, притежаващи разрешително по чл. 117 от ЗООС
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III. Основни изводи от анализа на състоянието и прогнозите за бъдещо развитие в
управлението на отпадъците на територията на Община Бургас
1. Основни изводи от анализа на състоянието относно битови отпадъци
Общото количество на образуваните битови отпадъци в Община Бургас следва тенденция
към трайно намаление, като за периода 2016-2020 г. намалението е с 4.7%.
Съществено намаляват и количествата на депонираните битови отпадъци. През 2020 г.
количеството депониран битов отпадък е намален с 24% спрямо 2016 г.

тон/год.

Фиг. III-1. Образувани и депонирани битови отпадъци в Община Бургас
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Депонирани битови отпадъци

Основните източници на битови отпадъци са домакинствата, следвани от предприятията,
търговските и административни обекти, разположени на територията на общината.
Преобладаваща част (83%) от събрания битов отпадък е смесен, а само 17% от общото
количество битови отпадъци се събират разделно. Количеството на отделените
рециклируеми материали от общия поток битов отпадък, които са годни за
оползотворяване и повторна употреба се увеличава близо два пъти, в сравнение с 2016 г.
Въпреки това достигнатия процент на рециклиране на битовите отпадъци в общината
остава нисък ~34%. Все още преобладаваща част, 66% от общия поток битов отпадък, се
предава за депониране.
На база идентифицираните количества, образувани битови отпадъци, на територията на
Община Бургас към 2020 г., е определен и показателя „норма на натрупване на
отпадъците“, чиято стойност е 344 кг/ж/г. Характерно е, че през последните три години
(2018, 2019 и 2020), количеството образуван битов отпадък на 1 жител в Община Бургас се
покачва с 1 kg/y, въпреки отчетения спад в броя на населението.

18

ОБЩИНА БУРГАС
Общо образувано количество битови отпадъци през 2020 година -

70 729.65 t.

100%

Оползотворени битови отпадъци в т.ч. рециклиране и повторна употреба -

23 957.85 t.

34%

Фиг. III-2. Масов баланс на отпадъчните потоци в тонове и проценти за 2020 г.
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Изготвен е морфологичен анализ на състава и количеството битови отпадъци образувани
на територията на Община Бургас към 2019 година при спазване на Методиката за
определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, утвърдена със
Заповед №РД-744/29.09.2012 год. на министъра на околната среда. Обхванати са както
потока смесен битов отпадък, така и разделно събрани битови отпадъци. Обобщените
резултати са представени на следващата фигура.
други; 4.90%
Метали; 3.34%
Стъкло; 4.00%

ситна фракция <4
см*; 23.72%

Текстил и кожа;
7.49%

Градински; 6.74%

Картон; 6.13%
Пластмаса; 16.55%
Хартия; 6.67%
Инертни материали >4
см; 7.54%

Хранителни; 9.57%

Фиг. III-3. Състав на образуваните битови отпадъци в Община Бургас, определен чрез
морфологичен анализ през 2019 г.
Морфологичния анализ показва, че ситна фракция с размер <4 cm има най-голям дял
23.72% от общия поток битови отпадъци. Оползотворимите компоненти включващи
хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло формират 33.1% от битовите отпадъци.
Наличието на органична (биоразградима) фракция достига 16.3%, от които 9.57%
хранителни отпадъци. Високо е и съдържанието на материали като текстил и кожа 7.49%,
които се изхвърлят в смесения битов отпадък.
Строителни отпадъци
 В Община Бургас средногодишно се генерират между 20 000 – 25 000 t строителни
отпадъци.


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.



Предлага се безплатна услуга за извозване на строителни и едрогабаритни
отпадъци след извършени ремонтни дейности в домовете.



Въпреки това, все още се регистрират случаи на нерегламентирано изхвърляне на
строителни отпадъци в т.ч. и изхвърлянето на строителни отпадъци в контейнерите
за битови отпадъци.
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2. Основни изводи от анализа на действащите нормативни и програмни
документи в контекста на правата и задълженията на общините по управление на
отпадъците
На основата на прегледа на европейското, националното и на местната правна и
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 предстоящите нормативни промени в
законодателството по отношение на сектор управление на отпадъците е 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;
 Наредбата 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. Поставени са задължения и забрани
свързани с управлението на отпадъците на територията на общината.
 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.
 Поставени са 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.
Основните изводи от направената оценка са:
• Като цяло Община Бургас прилага 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. Основни изводи от анализа на дейността на регионалното сдружение по
управление на отпадъците
 „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 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 еко”;



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. Основни изводи от анализа на институционалния капацитет, в т.ч. прилагане
на контролните функции съгласно националното законодателство и
местните нормативни актове
В Община Бургас организацията и контролът на работата на общинската
администрация в областта на опазването на околната среда по всичките ѝ 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.
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.
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.
Квалификацията на общинските служители с възложени функции за управление на
отпадъците е добра. За повишаване и поддържане на административния капацитет е
необходимо провеждане на регулярни обучения на служителите, в т. ч. участие в
семинари/работни срещи по управление на отпадъците - с акцент върху
биоразградимите отпадъци в т.ч. хранителни отпадъци, рециклируеми битови и
строителни отпадъци, прилагане на добри практики за повишаване ефективността на
системите за 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.
ЗУО регламентира също видове контрол, минимална честота на контролните проверки и
актовете, които се съставят от контролните органи. Контролните органи, в т.ч. кметът на
общината, директорите на РЗИ и РИОСВ, министърът на околната среда и водите
извършват проверки по документи и/или проверки на място, съобразно своята
компетентност. 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.
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.
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5. Основни изводи от анализ на замърсени в миналото площадки за обезвреждане
на отпадъците и осъществени мерки за тяхното възстановяване
На основата на анализираната информация в анализа на замърсените в миналото
площадки могат да се направят следните изводи:
 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
след експлоатационни грижи, в т.ч. контрол и наблюдение на параметрите на
околната среда за най-малко 30 години след закриване на съоръжението.
Поддръжката и след експлоатационните грижи се осъществяват в съответствие с
одобрен план за мониторинг.
 Осигурени са организационно, финансово и технически след експлоатационните
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 до 2028 г. 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 след експлоатационни грижи на депа и
клетки 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.
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6. Основни изводи от анализа на въведените схеми за управление на отпадъците
на принципа на „Отговорност на производителя” и „Замърсителят плаща”
Схемата за разширена отговорност на производителя се прилага на национално ниво по
отношение на 6 групи масово разпространени отпадъци. При тази схема, лицата, пускащи
на пазара продукти, които се превръщат в МРО, са задължени по силата на ЗУО за
постигане на количествени цели за подготовка за повторна употреба, рециклиране и
оползотворяване на отпадъци от опаковки, ИУМПС, ИУЕЕО, отпадъчни масла и
нефтопродукти, отпадъци от батерии и акумулатори, отпадъци от гуми. С оглед на новите
европейски цели по отношение на текстилните отпадъци за 2025 г., в схемата се включва и
този отпадъчен поток.
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.
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.
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. 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.
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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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 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.
7. Основни изводи от анализа на инфраструктурата за отпадъци
Анализите на инфраструктурата за разглежданите потоци отпадъци дават основание да се
направят следните основни изводи и препоръки:
 Община Бургас е изградила и прилага 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.
 В Община Бургас вече е въведена и функционира изцяло автоматизирана система
(NORD) за събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци в резултат, на
което са подменени вида, обема и броя на съдовете, както и на обслужващата
сметоизвозваща техника.
 През летния сезон на местата, през които преминава по-голям поток от хора се
поставят и допълнително контейнери. Честотата на извозване на битовите отпадъци
за жилищните комплекси на Бургас е ежедневно. През лятото тази честота на
извозване е валидна и за кварталите Сарафово и Крайморие.
 Осигурено е автоматично притегляне на всички съдовете за събиране на смесени
битови отпадъци в т.ч. по съставни селища. Всеки съд е снабден с таг и има уникален
номер привързан към GPS координати. Поддържа се детайла база данни за
количеството отпадъци, събрани във всеки отделен съд на територията на общината.
 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.
o Препоръчва се разширяване на обхвата.
 Мрежата от мобилни центрове допринася за повишаване ефективността на системата
за разделно събиране на отпадъци от домакинствата. Това се дължи на по-голяма
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достъпност (разположени в близост до домовете) и широк обхват (приемат се
основните видове отпадъци, които се генерират в едно домакинство).
В мобилните центрове е въведена система за електронно отчитане на предадените
отпадъци. Гражданите получават електронна карта, в която се събират бонус точки за
количествата на всеки предаден вид отпадък.
o Препоръчва се разширяване обхвата на мобилните центрове.
Приложен е модел за управление на едрогабаритни отпадъци от бита. Към 2020 г.
функционира център за ремонт и подготовка за повторна употреба на мебели.
o Препоръчва се развитие и увеличаване капацитета на центрове за
предотвратяване образуването на отпадъци и подготовката им за повторна
употреба, което е най-високият приоритетен ред в йерархията на управление
на отпадъците.
Въведени са системи за разделно събиране на 6-те групи МРО, така и на текстилни и
дървесни отпадъци чрез сключване на договори с организации по оползотворяване
и/или други лица притежаващи необходимите разрешителни за дейности с отпадъци,
съгласно изискванията на ЗУО.
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 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 разполага 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.
Предстои внедряване на система за разделно събиране на хранителни и кухненски
отпадъци от домакинствата, ресторантите и заведенията за обществено хранене на
територията на региона.
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.
Разполага със съвременно депо за обезвреждане на остатъчните битови отпадъци,
които не подлежат на рециклиране и оползотворяване. От страна на общините в
РСУО – Бургас се предприемат навреме действия за осигуряване на достатъчен
капацитет за депониране на отпадъците.
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8. Основни изводи от анализа на приложените мерки и съществуващи практики
по предотвратяване образуването на отпадъците
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. Основни изводи от анализа на икономически инструменти и стимули в
сектора на управлението на отпадъците
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.
Приложимите на общинско ниво инструменти са:
- Обезпеченията по чл.60 и отчисленията по чл.64 от ЗУО. Това са икономически
инструменти, насочени към намаляване на количествата на директно депонираните
отпадъци и акумулиране на финансови ресурси за закриване и рекултивация на
депата за отпадъци след изчерпването на техния капацитет.
- Такса за битови отпадъци е икономически инструмент, който трябва да
материализира прилагането на принципа „замърсителят плаща“ по отношение на
домакинствата и фирмите, генериращи битови отпадъци. Съгласно последното
изменение на ЗМДТ (обн. ДВ бр. 16 от 23.02.2021г.), изисквания за определяне
размера на таксата за битови отпадъци според количеството и отпадане
използването на данъчна оценка като основа, влизат 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.
Анализът разглежда и двата прилагани към момента икономически инструмента при
управлението на отпадъците в Община Бургас и отчита ефективността от действието им за
постигане на определените в законодателството цели за повторна употреба и рециклиране
на отпадъчни материали, на която основа се правят следните изводи:
 Община Бургас определя размера на такса за битови отпадъци съобразно
действащите нормативни изсквания, определени в ЗМДТ.
 В общината принципът „замърсителят плаща” се прилага напълно 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
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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.

10. Основни изводи от анализа на финансовите потоци по управление на дейностите
с отпадъци в Община Бургас
 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 по
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.
 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 на 1 тон отпадък, в края на периода.
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IV. SWOT анализ
За определяне на целите и приоритетите за управлението на отпадъците в Община Бургас
е направен анализ на силните и слабите страни на съществуващите условия и са посочени
факторите, които предоставят възможности за постигане на националните цели за
предотвратяване, разделно събиране и оползотворяване на различни потоци битови
отпадъци (SWOT анализ9). Между елементите на този анализ има отделни взаимовръзки,
които разкриват потенциала или проблемите, които стоят на преден план за разрешаване.
Силни страни. Силните страни са ресурс, умение или друго преимущество, което
притежава секторът. Силната страна е отличителна компетенция, която дава сравнително
предимство.
Слаби страни. Слабите страни представляват ограниченията или недостиг на ресурси,
умения и способности, които сериозно възпрепятстват развитието на сектора.
Възможности. Възможностите представляват най-благоприятните елементи на външната
среда. Това са благоприятни външни фактори, от които секторът се възползва или би
могъл да се възползва.
Заплахи. Заплахите са най-неблагоприятните сегменти на външната среда. Те поставят
най-големи бариери пред настоящото или бъдещото (желаното) състояние.
1. Достижения и Силни страни
 Общината работи целенасочено за управление на отпадъците, генерирани на
територията ѝ, съобразно с йерархията за управление на отпадъците.
 Разработени са общински наредби, с които се регламентират задълженията по
управление на отпадъците на всички лица и се създават условия за решаване на
съществуващи проблеми.
 Община Бургас има изграден административен капацитет, добре подготвени и
компетентни кадри в сферата на управлeниe на oтпадъцитe. Контролните функции по
управление на отпадъците са възложени на 10 инспектори и 2 експерти от Дирекция
„Околна среда”.
 Прилагане на регионален принцип на управление на отпадъците.
 Изградени са инфраструктурни обекти с необходимия капацитет за разделно
събиране, оползотворяване и обезвреждане на битови и строителни отпадъците.
 Разработен е и приложен иновативен подход за разделно събиране в мобилни
пунктове (центрове) на рециклируеми и специфични отпадъци от бита, заместващи
площадките за безвъзмездно предаване на разделно събрани фракции в
домакинствата.
 Натрупан административен и практически опит в прилагането на добри практики при
управлението на отпадъците вкл. подготовка за повторна употреба и предотвратяване;
 Изградени са предпоставки, които позволяват участието на обществеността при
вземане на решения, свързани с управление на отпадъците.

2 SWOT = съкращение от английски език- Strengths - Weaknesses - Opportunities –Threats - анализ на силните
и слабите страни на възможностите и заплахите
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2. Възможности
 Изградената инфраструктура има достатъчен капацитет за достигане целите за
рециклиране и оползотворяване на прогнозните количества битови отпадъци,
съобразно новите цели на ЕС.
 Осигуряване на средства по оперативни и/или национални програми за
финансиране на проекти.
 Доразвиване на предприети през предходния период инициативи и добри практики
за предотвратяване образуването на отпадъци и подготовката им за повторна
употреба.
 Доразвиване на системите за разделно събиране с цел осигуряване на
висококачествено рециклиране.
 Създаден капацитет и предпоставки за надграждане и доразвиване на единна
интегрирана информационна система за управление на отпадъците.
 Промяна на обществените нагласи в полза на екологосъобразно и ефективно
управление на отпадъците.
 Разрастване на пазара на суровини от рециклируеми отпадъци както в рамките на
ЕС, така и в региона.
 Прилагане на нови ефективни технологии, позволяващи по-висока степен на
рециклиране и оползотворяване на отпадъците.
 Прилагане на инициативи за предотвратяване образуването на отпадъци.
 Готовност за определяне размера на такса за битови отпадъци според
количеството.
3. Проблеми и слаби страни
 Високо ниво на смесените битови отпадъци.
 Ниско ниво на отделяне на рециклируемите компоненти от сепарация.
 Недостатъчно ниво на рециклиране и оползотворяване на отпадъчни материали,
включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло. Заложена цел над 55%
съгласно чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗУО.
 Високо ниво (67%) на депониране на битовите отпадъци, при цел за постигане
10% от общото количество образувани отпадъци.
4.

Заплахи
 Необходимите публични инвестиции и оперативни разходи за управление на
отпадъците, съобразно нормативните изисквания и достигане на набелязаните цели
са значителни.
 Преминаването към нови схеми за определяне на такса битови отпадъци, което да
доведе до повишаване на такса битови отпадъци за населението.
 Неприемане на предложението на Р. България за дерогация на новите цели,
свързани с рециклиране и депониране на отпадъците.
 Значителни по обем необходими инвестиции и експлоатационни разходи за
управление на отпадъците съобразно новите изисквания свързани с прилагане на
пакета „Кръгова икономика“.
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V. Цели на общинската програма за управление на отпадъците и програми за
тяхното постигане
Основа за формулирането на стратегическите цели при управлението на отпадъците в
Община Бургас за периода 2021‐2028 г. са:
 Целите на националната политика за управление на отпадъците и ефективно
използване на ресурсите, респективно предвижданията на Националния план за
управление на отпадъците 2021-2028г.,
 Направените изводи и препоръки от извършените анализи на текущото състояние
на управлението на отпадъците на територията на Община Бургас;
 SWOT анализът на управление на отпадъците.
Генералната стратегическа цел на страната в сферата на управление на отпадъците е:
Общество и бизнес, които подобряват прилагането на йерархията на управление на
отпадъците във всички процеси и нива.
Постигането на главната стратегическа цел е залегнало като приоритет в настоящата
общинска програма. Стратегическите цели, гарантиращи постигането на генералната цел
и съответстващите на тях програми от мерки, са представени на следващата таблица.
Стратегическа цел

Програма от мерки

Стратегическа цел 1:
Намаляване на вредното въздействие на
отпадъците чрез предотвратяване
образуването им и насърчаване на повторното
им използване.

Програма за предотвратяване
образуването на отпадъци с
подпрограма за хранителните отпадъци
Програма за достигане на целите за
подготовка за повторна употреба и за
рециклиране на битовите отпадъци

Стратегическа цел 2:
Увеличаване на количествата на
рециклираните и оползотворени отпадъци.

Програма за достигане на целите за
рециклиране и оползотворяване на
строителни отпадъци и отпадъци от
разрушаване на сгради
Програма за достигане на целите за
рециклиране и оползотворяване на МРО
с подпрограма за управление на
опаковките и отпадъците от опаковки.

Стратегическа цел 3:
Намаляване на количествата и на риска от
депонираните битови отпадъци и други.

Програма за намаляване на
количествата и на риска от
депонираните битови отпадъци и други

Целите на Програмата за управление на отпадъците до 2028 г. на Община Бургас са в
синхрон с целите на Националния план за управление на отпадъците 2021- 2028 г. Планът
за действие за постигане на целите, включва идентифицираните мерки, обособени в
отделни програми и подпрограми. Изпълнението на включените в тях мерки ще доведе до
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изпълнението, както на оперативните цели, така и на стратегическите цели на Програмата.
Съобразно принципите и политиките на общината, подпрограмите и плановете за
действие могат да бъдат допълнени и/или променени от органа, който приема програмата,
при смяна на възгледите и приоритетните цели за изграждане на политиката за управление
на отпадъците и при смяна на законодателната рамка, която ги определя.
Индикативният бюджет на Програмата за управление на отпадъците до 2028 г. на Община
Бургас е 30.7 млн. лева. Мерките в програмите са остойностени на базата на информация
за изпълнението на сходни дейности и експертни допускания. За част от мерките не е
предвиден бюджет, тъй като те се финансират в рамките на обичайния бюджет на
общината за съответната бюджетна година – основно това са мерки с организационен,
процедурен и нормативен характер. Индикативният бюджет на отделните подпрограми за
управление на отпадъците е посочен в следващата таблица.
Таблица V-1. Индикативен бюджет на ПУО до 2028 г. на Община Бургас (в лв.)
Програма за предотвратяване образуването на отпадъци вкл.
предотвратяване образуването на хранителни отпадъци
Програма за достигане на целите за подготовка за повторна
употреба и за рециклиране на битовите отпадъци и др. масово
разпространени отпадъци
Програма за достигане на целите за рециклиране и
оползотворяване на строителни отпадъци

620 000
8 260 000
1 100 000

Програма за намаляване на количествата и на риска от
депонираните битови отпадъци и други

20 773 630

Общо

30 753 630

При остойностяването не е включен проект за изграждане на анаеробна инсталация за
оползотворяване на биоразградими отпадъци в регион Бургас, за който е осигурено
финансиране в предходния планов период до 2020 г. в размер на 37 446 755.74 лв. Проекта
е включен в плана за действие, т.к. неговата реализация и ефект от изпълнението им ще се
отчита през периода 2021-2028 г.
Критерии за избор и оценка на мерките. За оценка на ефективността и приложимостта
на различните методи и практики за управление на отпадъците и адаптирането им спрямо
постигане на нормативните изисквания са приложени икономически, социални и
екологични критерии.
Количество предотвратен отпадък тона/годишно
Екологични
Количество отпадък, отклонен от депо (тона/годишно)
Дял на обхванатото население
Социални
Възможност за приложение на местно ниво
Спестени разходи, лв./годишно
Отчита се намаляване на разходите за изграждане на нови
Икономически
депа, отчисления, предварително третиране на отпадъците,
депониране.
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VI. Програма за предотвратяване образуването на
отпадъците в Община Бургас
Настоящата програма е във връзка с изпълнението на Стратегическа цел 1: Намаляване на
вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване
на повторното им използване.
1. Въведение
Предотвратяване образуването на отпадъци има ключова роля за постигане на
стратегическа цел 1 и е основен приоритет залегнал в европейското и националното
законодателство. За постигането на този екологичен приоритет Директива (ЕС) 2018/851
от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците отделя
специално приоритетно място на политиките по предотвратяване на отпадъците, като
насочва вниманието към следните основни аспекти:
 Предотвратяването на отпадъци е най-ефикасният начин за подобряване на
ресурсната ефективност и за намаляване на въздействието на отпадъците върху
околната среда. Поради това е важно държавите членки на ЕС да предприемат
подходящи мерки за предотвратяване образуването на отпадъци, да наблюдават и
оценяват напредъка в прилагането на такива мерки. Като част от тези мерки
държавите следва да подпомагат иновативни модели на производство, търговия и
потребление, които насърчават увеличаването на продължителността на живота на
продуктите и повторната им употреба, включително чрез създаване и подкрепа на
мрежи за повторна употреба и за ремонт и схемите за обратно изкупуване и връщане
за повторно пълнене, както и като стимулират повторното производство,
обновяването и, по целесъобразност, повторната употреба на продуктите и
платформите за споделяне.
 Насърчаването на устойчивостта при производството и потреблението може да
допринесе съществено за предотвратяването на образуването на отпадъци (ПОО).
Всяка страна следва да предприема мерки, за да осведомят потребителите за този
принос и да ги насърчават да допринасят по-активно за подобряване на ресурсната
ефективност. Като част от мерките за намаляване на образуването на отпадъци,
държавите членки следва да включат постоянни комуникационни и образователни
инициативи за повишаване на осведомеността по въпросите на предотвратяването на
образуването на отпадъци и нерегламентираното изхвърляне на отпадъци,
поставянето на количествени цели и, по целесъобразност, предоставянето на
подходящи икономически стимули за производителите.
 Някои суровини са от голямо значение за икономиката на Съюза и снабдяването с
тях е свързано с голям риск. С оглед на сигурността на доставките на тези суровини
и в съответствие с инициативата за суровините, установена от Комисията, в нейното
съобщение от 4 ноември 2008 г. относно „Инициатива за суровините: посрещане на
нашите основни потребности от растеж и работни места в Европа“ и целите и
целевите стойности на Европейското партньорство за иновации в областта на
суровините, държавите членки следва да предприемат мерки за насърчаване на
повторната употреба на продукти, съдържащи значително количество суровини, с
цел предотвратяване на превръщането на тези материали в отпадъци.
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Целенасоченото и ефективно планиране на политиките за предотвратяване на отпадъците
може да се осъществи чрез разработване на програми за предотвратяване на отпадъците
на различни териториални и организационни равнища. В България изискването за
разработване на програми за предотвратяване на отпадъците е въведено със ЗУО, който
предвижда те да бъдат разработени и изпълнявани, като част от националния план и
съответните регионални и общински програми за управление на отпадъците.
Предвид високия приоритет на предотвратяването на хранителните отпадъци на глобално
ниво и изискванията на Директива (ЕС) 2018/851 от 30 май 2018 година за изменение на
Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците, към настоящата програма е разработена
отделна подпрограма за предотвратяване на образуването на хранителните отпадъци.
2. Място на предотвратяването на образуване на отпадъци в йерархията за
управление на отпадъците
Съгласно Член 3, точка 12 от Рамкова директива за отпадъците (РДО), респективно в §1,
точка 28 от ДР на ЗУО, под предотвратяване на образуването на отпадъци се разбира:
“Мерките, взети преди веществото, материалът или продуктът да стане отпадък, с
което се намалява:
 Количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на продуктите
или удължаването на жизнения им цикъл;
 Вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и
човешкото здраве; или
 Съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите”.
Предотвратяването на отпадъци има най-висок приоритет в йерархията на управление на
отпадъците. Най-общо, предотвратяване на отпадъци означава да не възникват отпадъци,
тъй като веднъж възникнал, отпадъкът не изчезва, а само се променя като вещество чрез
депонирането, изгарянето, рециклирането. В тази връзка мотото на Националната
програма за предотвратяване образуването на отпадъци е „Най-полезният отпадък е
този, който въобще не е възникнал”.
Един от ефективните начини за предотвратяване на отпадъците е „повторна употреба“ на
продуктите, за което в Рамковата директива за отпадъците е дадено следното определение:
„Всяка дейност, посредством която продуктите или компонентите, които не са
отпадъци, се използват отново за целта, за която са били предназначени”. Повторната
употреба е средство за предотвратяване на отпадъците и не е дейност по третиране, тъй
като се осъществява преди продуктът да е изхвърлен/предаден като отпадък. Типични
действия за повторна употреба са действията на домакинствата да ремонтират домакински
електрически електроуреди, дрехи, обувки, вместо да ги предадат за подготовка за
повторна употреба, оползотворяване или в най-лошия случай-да ги изхвърлят с общия
битов отпадък за депониране.
Повторната употреба следва да се разграничава от действието „подготовка за повторна
употреба“, за което определението е следното „проверка, почистване или ремонт,
операции по оползотворяване, посредством които продуктите или компонентите на
продукти, които вече са предадени като отпадък, се подготвят, така че да могат да
бъдат повторно използвани без всякаква друга предварителна обработка“.
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Основната разлика между „повторна употреба“ и „подготовка за повторна употреба“ е, че
в първия случай материалът или предметът не е станал отпадък, докато в случаите на
„подготовка за повторна употреба“, въпросният материал е изхвърлен/предаден като
отпадък/непотребен продукт и след това се ремонтира и обработва, за да бъде пуснат на
пазара като продукт втора употреба или дарен като такъв. Например, ако домакинство
претапицира мебели, а не ги изхвърли, това е действие по повторна употреба. Ако
домакинството изхвърли/предаде същите мебели в център за подготовка за повторна
употреба, мебелите се почистят и претапицират с цел да се продадат/подарят за да се
използват отново, това е действие за подготовка за повторна употреба. Количества
отпадъците, преминали действие за подготовка за повторна употреба се отчитат при
изчисляване на целите за рециклиране на битовите отпадъци.
Директива (ЕС) 2019/904 от 5 юни 2019 г. относно намаляването на въздействието на
определени пластмасови продукти върху околната среда, насърчава подходите на
кръговата икономика, даващи приоритет на устойчивите и нетоксични продукти като се
цели преди всичко да се намали количеството на образуваните пластмасови отпадъци
замърсяването на морската околна среда. Директивата поставя редица задължава за
страните-членки, в т.ч:
 до 2026 г. да постигнат измеримо спрямо 2022 г. количествено намаление на
потреблението на някои пластмасови продукти за еднократна употреба, в т.ч: чаши
за напитки и техните капаци и капачки; съдове за храна и др. До 3 юли 2021 г.
държавите-членки трябва да изготвят описание на всички мерки, приети от тях за
изпълнение на това задължение и уведомяват Комисията за това описание и го
оповестяват публично;
 считано от 3 юли 2021 г., държавите-членки забраняват пускането на пазара на
определени пластмасовите продукти за еднократна употреба и на продуктите,
изработени от оксо-разградима пластмаса, в т.ч. клечки за уши, прибори за
хранене, чинии, сламки, бъркалки за напитки, пръчици за балони и др.
Основни участници в дейностите по предотвратяване на образуването на отпадъците
За да бъдат постигнати целите за ПОО, се изисква в най-висока степен участието на
всички групи от обществения живот и на всички нива. Държавата чрез законодателната и
изпълнителната власт трябва да създаде ефективни предпоставки и регулации за
подпомагане на участниците в дейностите по предотвратяване образуването на отпадъци.
Общините, чрез активно участие в различни програми за изпълнението на проекти за
ПОО, могат да организират и координират създаването и функционирането на местна
общност, обединена около идеите за „нулеви отпадъци“. Под тяхна координация да се
осъществяват различни дарителски кампании и дейности, водещи до ПОО.
Икономическите субекти, могат да предприемат мерки, с които се отказват от
производството и употребата на неекологосъобразни продукти. Засега този отказ е поскоро доброволен и продиктуван от маркетингови или други съображения, но той може да
стане и задължителен при разработване и влизане в сила на съответни закони, наредби и
стандарти, например за екодизайн на продуктите.
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Юридически лица с нестопанска цел, които подкрепят идеите за общество, стремящо се
към нулеви отпадъци, могат да създадат платформи и доброволни мрежи за всички
субекти, които имат желание да допринесат за реализация на тези политики, да
осъществяват проекти за информационни и образователни кампании, както на
национално, така и на местно ниво. Да организират дарителски дейности, водещи до ПОО.
Всеки потребител може да ограничи купуването на стоки, които водят до образуване на
много отпадъци и/или да удължат живота на редица продукти, които ползват в
ежедневието си чрез ремонтирането им. Единствено координираните усилия на всички
страни ще доведат до постигането на желаните и необходими резултати. Без активното
участие на домакинствата в системите разделно събиране на отпадъци, усилията за
постигане на висококачествено рециклиране и връщане на вторични материали за
производство не биха дали резултат.
Приложени от Община Бургас мерки за предотвратяване на образуването на отпадъци:
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;
 Целенасочена кампания и разработване на информационна платформа, с която се
насърчава и мотивира предотвратяването на отпадъците в ежедневието;
 Сформиран Консултативен съвет за управление на отпадъците на територията на
Община Бургас и региона под наслов „Бургас – столица на кръговата икономика“;
 Инициатива „син етикет“ насочена към заведенията за хранене и развлечения на
територията на общината, да се включат в кампанията за намаляване на
полимерните отпадъци.;
 План за ограничаване употребата на пластмасови продукти за еднократна употреба
в сградите и помещенията на Общински съвет и Общинска администрация Бургас;
 Въведена е забрана за използване на пластмасови продукти за еднократна употреба
по време на събития, организирани от Община Бургас.;
 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.;
 Прилагане на зелени критерии при провеждане на обществени поръчки.;
 На остров Св. Анастасия се прилагат мерки за ограничаване на пластмасови
продукти за еднократна употреба. Вместо пластмасови съдове за еднократна
употреба се предлагат биоразградими чаши зa кафе, бира, сламки и др.;
 Предоставяне на домакинствата на компостери за биоразградими отпадъци.
3. Цели за предотвратяване образуването на отпадъци в Община Бургас за периода
2021-2028 г.
Управлението на отпадъците в Община Бургас до 2028 г. има за цел да се усъвършенства и
да се превърне в устойчиво управление на материалите по начин, който да гарантира
разумното, ефективното и рационалното използване на природните ресурси и да се
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насърчават принципите на кръговата икономика. Когато един продукт достигне края на
живота си, материалите, от които той е съставен, продължават да се ползват по друг начин.
Така се намалява до минимум образуването на отпадъци. Целта е да се образуват все помалко отпадъци, чрез насърчаване на дейности по повторна употреба, поправка, ремонт и
преработка на продуктите.
Съгласно резултатите от направените анализи за съществуващото състояние и прогнози за
развитие за постигане на Стратегическа цел 1 „Намаляване на вредното въздействие на
отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им
използване“, са определени оперативна цел и индикатори за изпълнението ѝ.
Оперативна цел: Намаляване на количеството образувани отпадъци
Оперативната цел е в синхрон с основната цел на европейската и националната политика
за ПОО „Прекъсване на връзката между икономическия растеж и подобряване
благосъстоянието на хората, от една страна и от друга страна - нарастването на
образуването на отпадъци и свързаното с това вредно влияние върху здравето на хората
и околната среда.“ Като ежегоден индикатор за наблюдение е посочена стойността на
годишното количество образувани отпадъци (тон/год) за съответната година от
програмния период.
Предвижда се целите да бъдат постигнати, чрез конкретни мерки, които са представени в
Плана за действие към настоящата програма. За всяка мярка са посочени срок за
реализация, стойност и възможни източници на финансиране, очакван резултат от
изпълнението на мярката, индикатори за проследяване на напредъка и изпълнението на
мярката, отговорни институции. Мерките са формулирани в резултат на прегледа на:
 Примерните мерки за предотвратяване образуването на отпадъци, съгласно
Приложение № 4 към чл. 50, ал. 3, т. 2 на ЗУО и Приложение IV към чл. 29 на РДО.
 Преглед на мерките, заложени в Национална програма за ППО 2021- 2028 г.
 Добрите практики през последните години, приложени в България и в други
страни.
 Мерки, произтичащи от приети на ниво ЕС документи (директиви, решения и др.).
При избора на подходящи мерки е извършено проучване на добри практики за
предотвратяване образуването на отпадъци въз основа на целевия материал на отпадъка,
които приложени на общинско ниво водят до постигане на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО.
Препоръчителни места за прилагането на добрите практики са:
 „Зелени точки“ (места за събиране на отпадъци от домакинствата)
 Училища, детски градини и др. обекти с обществено предназначение на
територията на общината
 Хотели, ресторанти, заведения за обществено хранене и кетъринг
 Места за публични събития

39

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА БУРГАС 2021 – 2028 г.

План за действие към Програма за предотвратяване образуването на отпадъци в Община Бургас
Стратегическа цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване на образуването на отпадъци.
Оперативна цел: Намаляване годишното количество образувани отпадъци
Очакван резултат: Количеството предотвратените отпадъци до 2028 г. ~ 700 t
Дейности (мерки)

Бюджет,
лв.

Източници на
финансиране

Срок за
реализация

Изграждане и поддържане на обществени
центрове за заемане и размяна на
употребявани стоки в т.ч. надграждане на
системата „Нов живот за старите мебели“
с „Ново живот за непотребната
електроника“, „Нов живот за любимите
дрехи, които не са ни по мярка“ и др.
Обособяване на места за ремонт на
електроника, ретро магазин за части от
ремонтирани ел. уреди, ретро магазин
Vintage за“ любимите дрехи“ и др.

Очаквани
резултати

ПОС, ПРЧР, ФИ,
ЧИ

целеви

Количество
предотвратен отпадък
t/y

Брой изградени и
функциониращи
центрове за ЕЕО,
ЕГО, текстил

Община
Бургас

Количество
предотвратен отпадък
t/y

Брой функциониращи
обекти

Община
Бургас

Количество
предотвратен отпадък
t/y

Брой регистрирани
участници/партньори

Община
Бургас

Промяна в поведението
на потребители и
бизнеса

брой проведени
кампании, брой
участници

Проведени най-малко
7 информационни
кампании

Община
Бургас

Предотвратяване
образуването на
пластмасови отпадъци

Количество
предотвратен отпадък
t/y

Реализиран проект

бизнес,
браншови
организации

2021-2028

Създаване на партньорска мрежа за
изработка на продукти от материали
втора употреба.
Провеждане на кампании за повишаване
на осведомеността на обществеността и
бизнес сектора за кръгова икономика,
намаляване генерирането на отпадъци (за
промяна на потребителските навици) и
разглеждане на отпадъците като ресурс.
Химическо рециклиране на пластмаси и
реализация на кръгова икономика при
производството,
използването,
събирането, рециклирането и последващо
производство
и
използване
на
полипропилен.

-

Фонд за градско
развитие/ ЧИ

2027 г.

Отговорност

текущи

Предотвратяване
образуването на
отпадъци с 300 t/y
500 000

Индикатори за изпълнение
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Дейности (мерки)

Бюджет,
лв.

Подкрепа на прехода към кръгова
икономика, посредством въвеждане на
стимули за разработване на анализи на
потоците на предприятията за отпадъчни
и странични материали.

Източници на
финансиране

ЧИ
Програма за
конкурентоспосо
бност и
иновации в
предприятията
2021-2027

Създаване на Дигитален бизнес форум в
рамките Бизнес картата в SmartBurgas за
осъществяване на непрекъснат контакт
между представителите на бизнес за
стимулиране на създаване на връзки и
осъществяване
на
икономическа
симбиоза, целяща увеличаване на
количествата
повторно
изполвани
материали,
производителността
и
постигането на зелен растеж.

Срок за
реализация

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение

Отговорност

текущи

целеви

2021-2028 г.

Сътрудничеството при
управляване на
ресурсите и
удължаване живота на
продуктите

Брой реализирани
проекти

Подкрепени проекти
свързани с
управление на
отпадъците в
промишлеността.

Община
Бургас,
бизнес,
Браншови
организации

2021-2028 г.

Предотвратяване
образуването на
отпадъци от хартия и
картон с 1 t и от
пластмаса с 2 t

Ежегодно – брой
проведени „зелени“
обществени поръчки

Към края на 2028 г.
35% от обществените
поръчки в общината
са „зелени“

Община
Бургас

2021-2028 г.

Предотвратяване
образуването на
отпадъци от хартия

Количество потребна
хартия от общинската
администрация

Услуги, предоставяни
чрез е-портал /брой/

Община
Бургас

Количество
предотвратен отпадък
t/y

Намаляване на
пластмасовите
отпадъци към 2028 г.
с 35 t/y

Община
Бургас

Количество
предотвратен отпадък
t/y

Брой обекти
включили се в
инициативата

Община
Бургас

Подготовка и провеждане на „зелени“
обществени поръчки с вкл. критерии за
предотвратяване
образуването
на
отпадъци.

-

Общински
бюджет

Прилагане на електронно управление и еуслуги от общинската администрация с
цел намаляване използването на хартия

-

Общински
бюджет

Изпълнение на План за ограничаване
употребата на пластмасови продукти за
еднократна употреба в сградите и
помещенията на Общински съвет и
Общинска администрация Бургас.

-

Общински
бюджет

2021-2028 г.

Предотвратяване
образуването на
пластмасови отпадъци
с общо 35 t

Развитие и прилагане на инициатива
„Син етикет“

10 000

Общински
бюджет

2021-2028 г.

Предотвратяване
образуването на
пластмасови отпадъци
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Дейности (мерки)

Бюджет,
лв.

Източници на
финансиране

Промени в Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и
цени на услуги относно определяне
„такса за битови отпадъци“ на база
количество.

Срок за
реализация

Годишно количество
битови отпадъци на
жител

Община
Бургас

ежегодно
м. ноември

Повишаване на
осведомеността

Брой проведени
инициативи годишно;
Брой участници

Проведени най-малко
8 инициативи

Община
Бургас

Предоставяне на
актуална и достъпна
информация в услуга
на гражданите

Налична единна
информационна
система за управление
на отпадъците в
Община Бургас

Активност на
потребителите

Община
Бургас

Въведени механизми

Процент обхванато
население

Община
Бургас

Етапи на подготовка и
одобрение на промени
в Наредбата за
определяне на размера
на местните данъци на
община Бургас

Одобрена промяна,
предвиждаща
минимална ставка за
патентния данък за
услуги, отнасящи се
до повторна употреба

Община
Бургас
Общински
съвет

20 000

Общински
бюджет
ОПОС

2021-2028 г.

10 000

ОПОС
Общински
бюджет

2022-2028 г.

на
информационна
кръгова икономика –

-

целеви

Прилагане на принципа
„замърсителя плаща“

Надграждане
и
интегриране
на
платформи и мобилни приложения
обозначаващи местата за предоставяне на
ремонтни услуги, водещи до удължаване
живота на продуктите и съответно до
предотвратяване на отпадъци в единна
информационна с-ма.

-

Отговорност

текущи

2028 г.

средства от
отчисления по чл.
64 от ЗУО

Прилагане на икономически механизми и
стимули,
водещи
до
намаляване
образуването на отпадъци.
Проучване възможността за определяне
на патентния данък по ЗМДТ до
допустимия минимум за тези данъчно
задължени лица, чиято дейност пряко
води до повторна употреба на дадени
продукти (напр. ремонт на обувки,
мебели, дрехи, домакински уреди и др.)
оттам и до предотвратяване образуването
на отпадъци.

Индикатори за изпълнение
Количество битови
отпадъци преди и след
въвеждане на
промяната на начина на
изчисляване на ТБО

Провеждане на масови прояви в рамките
на Европейска седмица за намаляване на
отпадъците /ЕСНО/

Разработване
платформа за
Greencity.bg

Очаквани
резултати

2021-2028г.

Предоставяне на
адекватни стимули
водещи до
предотвратяване
образуването на
отпадъци
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VII. Подпрограма за предотвратяване на образуването
на хранителни отпадъци
Настоящата подпрограма е във връзка с изпълнението на Стратегическа цел 1: Намаляване
на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и
насърчаване на повторното им използване.
1. Нормативни изисквания относно хранителни отпадъци
Програмата за устойчиво развитие до 2030 г., приета от Общото събрание на
Организацията на обединените нации на 25 септември 2015 г., поставя цел за намаляване
наполовина на хранителните отпадъци на глава от населението в световен мащаб при
търговията на дребно и потребителите, както и за намаляване на загубите на храни по
веригите на производство и доставки до 2030 г. Тези мерки следва да са насочени към
предотвратяването и намаляването на хранителните отпадъци в първичното производство,
преработването и промишленото производство, при търговията на дребно и
разпространението по друг начин на храни, в ресторантите и заведенията за хранене.
Предвид поставените цели на глобално ниво и значителното разхищение на храни в
европейските страни, в Директива 2018/851 от 2018 г. се призовава държавите от ЕС да
намалят хранителните отпадъци на всеки етап от веригата на доставки на храни, да
наблюдават нивата на хранителните отпадъци и да докладват за постигнатия напредък с
цел постигане на целта за намаляване на хранителните отпадъци на територията на целия
ЕС с 30% до 2025 г. и с 50% до 2030 г.
За предотвратяване на хранителните отпадъци, държавите членки следва да предвидят
стимули за събиране на непродадените хранителни продукти на всички етапи от веригата
на доставка на храни, както и за тяхното безопасно преразпределяне, включително на
благотворителни организации. С цел намаляване на хранителните отпадъци от особено
значение е да се повиши информираността на потребителите относно значението на датата
на трайност („годно до“ и „най-добър до“).
Рамковата директива за отпадъците установява задължение за годишно отчитане на
генерираните хранителни отпадъци, като първата задължителна референтна година за
отчитане (доклад за данни и качество) е 2020 г. Крайният срок за подаване на данните и
доклада за качество е 30.06.2022 г. Целта на докладването е да се извърши мониторинг и
оценка на изпълнението на превантивните мерки от държавите-членки на базата на обща
методология чрез измерване нивата на хранителните отпадъци на различните етапи от
хранителната верига.
Общата методология е определена в делегирано Решение (ЕС) 2019/1597 на Комисията от
3 май 2019 година за допълнение на Директива 2008/98/ЕО. Форматът за докладване е
определен в Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2000 на Комисията от 28 ноември 2019
година.
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Измерването на хранителните отпадъци при първично производство, преработка и
производство, търговия на дребно и дистрибуция по друг начин на храна, ресторанти и
кетъринг услуги и домакинства, се извършва съгласно методика, посочена в делегирано
Решение 2019/1597 на Комисията.
Ежегодно в срок до 31 май Националният статистически институт събира и предоставя на
министъра на околната среда и водите данните за образуваните количества хранителни
отпадъци. Министерство на околната среда и водите извършва периодично докладване до
Европейската комисия на количествата хранителни отпадъци, съгласно формата, посочена
в Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2000 на Комисията. Министерство на земеделието,
храните и горите и Българската агенция по безопасност на храните оказват методическа
помощ на компетентните органи, извършващи измерване и докладване на данните.
В изпълнение на глобалните цели и европейските политики по отношение разхищението
на храни, в България е разработена Национална програма за предотвратяване и намаляване
на загубата на храни с период на действие 2021 – 2026 г. Стратегическата цел на
програмата е намаляване на загубите и разхищението на храни в страната чрез формиране
и провеждане на национална политика за постигане на:
 до 2026 г. - намаляване на загубите с 25%;
 до 2030 г. – редуциране на загубите до постигане на заложените цели.
За постигане на основната цел на национално ниво е предвидено създаване на Национална
платформа относно загубите на храни и сключване на Меморандум за сътрудничество
между участниците в нея. Националната платформа се учредява с цел да се създадат
форуми за дискусия и благоприятна атмосфера за установяване на партньорство и
взаимодействие чрез диалог между държавните институции, браншовите и бизнес
асоциациите и сдруженията на производители, преработватели и дистрибутори на храни,
научноизследователската общност и неправителствени организации. С приемането на
Меморандум за сътрудничество страните доброволно изразяват своята воля да приложат
този механизъм за реализиране целите и мерките на Националната програма за
предотвратяване и намаляване на загубите на храни. Националната платформа е отворена
инициатива, в която могат да се включат всички заинтересовани страни. Тя е форум, който
функционира на доброволен принцип.
В рамките на Националната платформа и в изпълнение на меморандума страните прилагат
различни форми на сътрудничество и партньорство, като:
 Взаимен обмен на информация, знания, опит и данни от изследвания и проучвания,
свързани с предотвратяването и намаляването на загубата и разхищението на храни;
 Консултации и обмен на експертна помощ, разработване на ръководства и насоки за
намаляване на загубите на храни;
 Разработване на съвместни инициативи;
 Съвместно изразяване на професионални позиции в областта на превенция и
намаляване на загубата на храни;
 Установяване и прилагане на добри практики за предотвратяването загубата на храни;
 Реализиране на информационни кампании по проблема с разхищението на храни;
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Съвместно провеждане и участие в различни форуми, конференции, кръгли маси,
обучения или работни срещи;
Съдействие за прилагане на нови технологии или опаковки при производството и
предлагането на храни.

Превенция на загубата на храни
Принципът на превенцията означава да се вземат предварителни мерки/действия за
предотвратяване генерирането на загуба на храни. Това е хоризонтална мярка и се прилага
на всеки етап от хранителната верига. Превантивните мерки се предприемат преди храната
да се превърне в отпадък, за да се осигури запазването на годните за консумация храни, с
което да се намали количеството на хранителните отпадъци.
Превенцията на загубата на храни се състои от:
 Недопускане образуването на излишък от храни при производството и консумацията
на храни чрез преработка или влагане в производството на друга храна;
 Предотвратяване на образуването на предотвратими загуби/разхищения по цялата
хранителна верига;
 Социално преразпределение на излишъка от храни.
Предвид икономическата ситуация, при която работят производителите и търговците на
храни, се препоръчва винаги да се следва този ред на предприемане на мерки.
Превенцията гарантира възможността храните все още да бъдат реализирани по
предназначение, т.е. за консумация от хора.
Форми на превенция на загубата на храни
Превенция (предотвратяване). Основната цел на предотвратяването на загубата и
разхищението на храни е да се предприемат мерки, насочени към премахване на
причините за образуването им. Това е най-доброто възможно решение от финансова,
екологична и социална гледна точка. За определянето на превантивните мерки е
необходимо да се установи какво, колко и защо се губи. Причините за разхищението на
храни от домакинствата могат да бъдат от различно естество:
 Неправилно интерпретиране на разликата между маркировката на датите за „найдобър до“ и „използвай преди“ поставени върху етикетите на храните;
 Недооценяване на действителната стойност на храните, водещо до необмислено и
неразумно изхвърляне;
 Прекомерни очаквания за съвършен външен вид на пресните хранителни продукти.
 Изхвърляне на хранителни продукти, които биха могли да се вложат като съставки
в други ястия.
Проучване10 в държавите членки на ЕС показа, че много потребители не правят разлика
между обозначенията „най-добър до“ (което е за трайност и качество) и „използвай
преди“ (което е за годност и безопасност). При това потребителите са склонни да свързват
безопасността на храните с маркировката „най-добър до“, което води до изхвърляне на
храни, които все още могат да са безопасни за консумация.

10

Флаш Евробарометър 425 относно разхищението на храна и датите на етикетите на храните, 2015г.
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Даряване на храни. Образуването на излишък от годна за консумация храна понякога е
неизбежно. При този случай, най-доброто решение, което гарантира, че вложените в
храната ресурси ще бъдат оползотворени най-пълноценно, е преразпределението на
излишъка за консумация от хора, когато това е безопасно. Даряването се осъществява чрез
съвкупност от дейности, които имат за цел да осигурят безвъзмездно предоставяне на
храни на нуждаещи се лица и на лица, предоставящи социални услуги, наречени
хранително банкиране.
Хранителното банкиране се извършва от лица, регистрирани по реда на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в
обществена полза, които са получили разрешение за оператор на хранителна банка.
Дейностите по хранително банкиране са:
1. Безвъзмездно предоставяне на храни от:
а) производители и търговци на храни на оператор на хранителна банка;
б) оператор на хранителна банка на нуждаещи се лица и на лица, предоставящи
социални услуги.
2. Складиране, съхранение и/или опаковане, и/или преопаковане на храни, безвъзмездно
предоставени на оператор на хранителна банка.
Даряването на излишъка от храни не е превенция в точния смисъл на думата, но е
работеща стратегия за недопускане на загуба на храни и образуване на хранителни
отпадъци, тъй като храната остава в хранителната верига и се използва по своето
предназначение - за консумация от хора. Резултатите от дейността на Българската
хранителна банка и Българския червен кръст показват, че има голям потенциал за
увеличаване на количеството на дарените храни.
В изпълнение на изискванията на чл. 103, ал. 1 от Закона за храните, на интернет
страницата на Българската агенция по безопасност на храните е достъпен публичен
регистър на издадените разрешения за оператори на хранителна банка в страната.
На национално ниво даряването на храни е регламентирано в Закона за храните (обн. ДВ.
бр. 52 от 2020 г., последно изм. и доп. ДВ, бр.13 от 2021г.) и Наредба за специфичните
изисквания за извършване на хранително банкиране и контрола върху тази дейност, приета
с Постановление № 26 на Министерския съвет от 2021 г. (обн., ДВ, бр. 10 от 2021 г.).
Със Заповед № РД09-1012/15.10.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите, е
утвърден Списък на храните, обект на хранително банкиране и информация за сроковете, в
които храните се предоставят безвъзмездно (2.11.2021г.)
Българска хранителна банка (БХБ)
Фондация Българска хранителна банка е първият, регистриран в страната, оператор на
хранителна банка и е надежден партньор на компаниите от хранителната индустрия в
усилията им за намаляване на разхищението на храна. Тя е член на Глобалната мрежа за
хранително банкиране и на Европейската федерация на хранителните банки.
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Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица и дарения на храни (FEAD)
Този фонд, подкрепя действията на европейските страни за предоставяне на храна и/или
основна материална помощ на хората, които имат най-голяма нужда от нея. Това включва
предоставяне на храна, облекло и други предмети от първа необходимост за лична
употреба. Храната, която се разпределя от партньорските организации, може да бъде
закупена със средства на FEAD, но може също така да бъде дарена. Оперативна програма
на FEAD предвижда финансиране за дарения на храни, при които храната се дарява на
партньорска организация и се разпределя безвъзмездно на най-нуждаещите се лица. FEAD
подкрепя и дейности за повишаване на осведомеността, които партньорските организации
извършват сред потенциалните дарители.
Съществуващо състояние относно хранителните отпадъци в Община Бургас и
взети мерки за тяхното предотвратяване.
По данни от извършения, през 2019 г., морфологичен анализ на битовите отпадъци е
установено, че домакинствата в Община Бургас изхвърлят 6 694.86 t/y хранителни
отпадъци, които се сместват с останалите отпадъчни материали и представляват 10.46% от
общия смесен отпадък. Към 2019 г. обхванатите от общинската система търговски обекти,
пазари, заведения за хранене и ресторанти са образували общо 952.86 t/y хранителни
отпадъци. По отношение на хранителните отпадъци от домакинства, много малка част от
тях понастоящем се отклоняват от депониране. Въвеждане на задължително разделно
събиране на био-отпадъци от домакинствата, едновременно с доизграждане на общинската
система за третиране на биоразградими отпадъци, ще позволи оползотворяването на над
7 хил.тона хранителни отпадъци на година.
2.

Намаляването на количествата хранителни отпадъци е необходимо по всички източници
на образуване и най-вече хранителните отпадъци с битов характер.
В Община Бургас са разработвани и прилагани конкретни целенасочени мерки за
предотвратяване образуването на хранителни отпадъци, чрез безвъзмездно предоставяне
на домакинствата на 310 бр. компостери за зелени и други биоразградими отпадъци.
Въведена е система за разделно събиране на биоразградими (хранителни) отпадъци от
пазари, тържища и големи вериги магазини.
3. Цели за предотвратяване образуването на хранителни отпадъци в Община Бургас
за периода 2021-2028 г. и възможни мерки за постигането им.
Настоящата подпрограма за предотвратяване образуването на хранителните отпадъци си
поставя стратегическа и оперативна цел, съвместими с целите на Националната програма
за предотвратяване на образуването на отпадъци 2021-2028 г. и адресира принципите и
препоръките на европейското законодателство в областта на предотвратяване на
хранителните отпадъци. По-конкретно целите на настоящата програма са:
Стратегическа цел: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез
предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване.
Оперативна цел 1: Намаляване на количеството на образуваните хранителни отпадъци;
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Оперативна цел 2: Намаляване количеството на биоразградимите отпадъци в общо
генерираните битови отпадъци като конкретна мярка за прилагане на принципа „нулеви
отпадъци“.
Целеви групи: домакинства, обекти в секторите туризъм и ресторантьорство, общински
обекти, генериращи хранителни отпадъци в т.ч. в т.ч. общинска кухня, домашен социален
патронаж, общински детски градини и ясли, пазари и тържища, лечебни заведения,
домовете за възрастни хора и лица с увреждания, защитени жилища, центрове от семеен
тип и др.
Приложимите мерки, които общината може да приеме за предотвратяване образуването на
хранителните отпадъци на територията си са:
 Повишаване на осведомеността на обществото за проблема със загубата и
разхищението на храни, чрез провеждане на информационни кампании и
мероприятия, приоритетно насочени към:
- Разумно пазаруване и прецизиране закупуването на количество храна спрямо
реалните възможности за потребяването ѝ;
- Правилно съхранение на закупената храна – за максимално удължаване на
годността ѝ на потребление;
- Насърчаване на творчески подход при приготвяне на храната и максимално
оползотворяване на „изостаналите“ храни и хранителни продукти;
- Насърчаване на екологосъобразно поведение и формиране на навици за
отделяне на хранителните отпадъци от опаковките им преди изхвърлянето им в
контейнерите за смесен битов отпадък.
 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;
 Сътрудничество и координация с държавни институции, участниците по
хранителната верига, организации за хранително банкиране и асоциации на
потребителите.
 Насърчаване домашното компостиране и компостиране в градска среда.
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План за действие към Подпрограма за предотвратяване образуването на хранителни отпадъци в Община Бургас
Стратегическа цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване на образуването на отпадъци.
Оперативна цел: Намаляване на количеството на образуваните хранителни отпадъци
Очакван резултат: Количеството предотвратените хранителни отпадъци ~ 60 t/y
Дейности (мерки)
Изготвяне и прилагане на план за
предотвратяване
образуването
на
хранителни отпадъци в общинските
образователни, здравни, социални и др.
звена
и
предприятия
генериращи
хранителни отпадъци.
Подготовка
и
демонстрационен
предотвратяване
отпадъци.

реализиране
на
проект
за
на
хранителните

Информационни
и
образователни
кампании в училища и детски градини,
напр. преоборудване на микробус за
кампании в училища и кварталите с
известен шеф готвач и диетолози.

Бюджет,
лв.

10 000

Източници на
финансиране

Общински
бюджет

30 000

ОПОС
2021-2027

20 000

Общински
бюджет
отчисления по
чл. 64 от ЗУО
ОПОС

Срок за
реализация

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение

Отговорност

текущи

целеви

Предотвратени
хранителни отпадъци
от общински звена

Брой общински звена
прилагащи мерки за
ПО на хранителни
отпадъци

Всички общински
звена генериращи
хранителни отпадъци,
прилагат мерки за
предотвратяването им

Община
Бургас

2026

Одобрен и изпълнен
проект за
предотвратяване на
хранителни отпадъци и
реализирани добри
практики

Брой изпълнени
мерки

Количество
предотвратен отпадък
t/y

Община
Бургас

2021-2028

Гражданите и бизнеса
са запознати с ползите
и възможните дейности
за ПО на хранителните
отпадъци.

Брой проведени
мероприятия
Брой участници

Проведени най-малко
4 информационни
кампании

Община
Бургас

2022 г. за
изготвяне
2028 за
изпълнение
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VIII. Програма за достигане на целите за подготовка за
повторна употреба и за рециклиране на битовите
отпадъци
Настоящата програма е във връзка с изпълнението на Стратегическа цел 2: „Увеличаване
на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци“.
1. Въведение и основни положения
В националното законодателство чрез чл. 31, ал. 1 от ЗУО са определени изисквания
към системите за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и
оползотворяване на битови отпадъци, които следва да осигуряват като минимум
изпълнението на следните цели:
- до 1 януари 2020 - най-малко 50 на сто от общото им тегло;
- до 1 януари 2025 - най-малко 55 на сто от общото им тегло;
- до 1 януари 2030 - най-малко 60 на сто от общото им тегло;
- до 1 януари 2035 - най-малко 65 на сто от общото им тегло.
В тази връзка са поставени изисквания към общините за разширяване и подобряване на
системите за рециклиране на отпадъците от хартия и картон, метали, пластмаса, текстил и
стъкло. Целите се изпълняват от общините в РСУО, в съответствие с решението, взето от
Общото събрание на съответната регионална система. Следва да се отбележи, че
системите за разделно събиране и рециклиране на отпадъците от опаковки от хартия и
картон, метал, пластмаса и стъкло, които се осъществяват и финансират от организациите
по оползотворяване, чрез схемите за „разширена отговорност на производителя“, се
отчитат и допринасят за постигане от общината на целите за рециклиране на битовите
отпадъци.
2. Анализ и описание на съществуващото състояние и насоки за бъдещи мерки
Съгласно нормативната уредба, отделянето на рециклируеми и оползотворими отпадъци
от потока смесени битови отпадъци се осъществява посредством сътрудничество с
организациите по оползотворяване и извършване на дейности по предварително третиране
на отпадъците, преди тяхното депониране.
Важна предпоставка за постигане на целите за увеличаване на количествата на
рециклираните и оползотворени отпадъци са и част от действията, предприети от Община
Бургас през периода 2016-2020 г. в това направление, а именно:
- Повишаване ефективността на съществуващата сепарираща инсталация чрез
изграждане на допълнителен модул за предсепарация с възможност за отделяне и
оползотворяване на ситна фракция (0-50mm), съдържаща основно инертна и
биологична компонента.
- Разширяване на мрежата от мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци,
в които могат да бъдат предавани почти всички видове отпадъци, които се
генерират в едно домакинство.
- Прилагане на система за разделно събиране на битови отпадъци в подземни
контейнери;
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-

Поставяне на вендиг машини на ключови места в общината;
Разширяване обхвата на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки и
на други битови отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло;
Организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки от
търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради;
Организиране на система за разделно събиране на отпадъци от текстил и обувки;
Организиране на разделно събиране, сортиране и последващо оползотворяване на
дървесни отпадъци на територията на град Бургас;
Изграден център за ремонт и подготовка за повторна употреба на мебели.
Регулярен контрол за предоставяне на информация от задължените лица за
събраните и предадени за рециклиране отпадъци.

Съгласно Заповед № 139/15.06.2020 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., а
именно подготовка за повторна употреба и рециклиране най-малко на 50 на сто от общото
им тегло. Съгласно заповедта, за календарната 2018 г. Община Бургас е постигнала степен
на рециклиране 21 %.
Анализите показват, че количествата на разделно събраните отпадъци, все още не са
достатъчни, за да постигне на националните цели за рециклиране и повторна употреба на
битовите отпадъци до 2030 г. В тази връзка, в Плана за действие към програмата за
достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите
отпадъци, са предвидени мерки за разделяне на рециклируеми материали при източника и
подобряване ефективността на общинската система за разделно събиране, инвестиране в
изграждането на центрове за поправка и повторна употреба. Продължаване на
информационните дейности за провеждане на целенасочени кампании за разделно
събиране, подготовка за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци.
Пряко отношение към постигане на специфичната цел на настоящата подпрограмата са
мерките от другите подпрограми, свързани с:
- Определяне размера на такса за битови отпадъци на база количествата изхвърлени
отпадъци, след въвеждане на нова национална методика и прилагане на принципа
„замърсителя плаща“, както и след обсъждане със заинтересованите страни на
възможности за облекчения за ТБО при включване в системите за разделно
събиране;
- Въвеждане на единна информационна система за управление на отпадъците в
Община Бургас;
- Осъществяване на постоянни и широкообхватни информационни кампании сред
населението и бизнеса на общината за намаляване образуването на отпадъците и
разглеждането им като ресурс.
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План за действие към програма за достигане целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на
битовите отпадъци
Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци.
Оперативна цел: Достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци.
Дейности (мерки)
Изграждане и въвеждане в експлоатация на
анаеробна инсталация за разделно събрани
биоразградими отпадъци на територията на
регион Бургас

Бюджет, лв.

37.4 млн. лв.

Съфинансира
не общини
РСУО

200 000

200 000

Отчисления по
чл. 64 от ЗУО

Индикатори за изпълнение
текущи
Въведена в
експлоатация
анаеробна
инсталация

целеви

Отговорност

Количество
оползотворени
биоразградими
отпадъци

Общини
Бургас,
Несебър,
Поморие

2023 г.

2028

Повишаване
ефективността на
общинската
система за
управление на
отпадъците

Работеща
система за
проследяване
количествата
на отпадъците

Намаляване на
оперативните разходи
за събиране и
транспортиране на
отпадъци

Община
Бургас

2028 г.

Увеличаване на
количествата
разделно събрани
отпадъци

Количества
разделно
събрани и
рециклирани
отпадъци по
вид (t/y)

Надградена
действаща система за
разделно събиране на
отпадъци

Община
Бургас

ОПОС
2021-2027г

Общински
бюджет

Очаквани
резултати

Намаляване
количество на
депонираните
биоразградими
битови отпадъци

Общински
бюджет

Интегриране на система за мониторинг и
контрол на всички оператори в един продукт и
възможности за визуализиране на данни в
платформа на Община Бургас.
Поддържане и разширяване обхвата на мобилни
центрове за разделно събиране на отпадъци с
електронно отчитане на предадените от
гражданите разделно събрани фракции.

Срок за
реализация

ОПОС 20142020г.

Организиране и въвеждане на система за
разделно събиране на хранителни отпадъци от
домакинствата.
Прилагане и поддържане на система за
проследяване на количествата на отпадъците, за
идентифициране на схеми за запълване,
оптимизиране на маршрутите и графиците за
сметосъбиране в т.ч. увеличаване броя на
сензорите и камерите около зоните за
сметосъбиране.

Източници на
финансиране

Въведена
система за
разделно
събиране на
БрБО
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Дейности (мерки)

Надграждане и популяризиране на система за
бонус точки, при предаване на разделно
събрани отпадъци от домакинствата.

Поддържане на системата за събиране и
транспортиране на битови отпадъци, в т.ч.
актуализиране и допълване при необходимост
на съдове и техника.
Провеждане от общините на информационни
кампании за разделно събиране, подготовка за
повторна употреба и рециклиране на битовите
отпадъци като ресурси

Бюджет, лв.

Източници на
финансиране

Срок за
реализация

-

Общински
бюджет

постоянен
2021 - 2028

Планиране и осъществяване на проверки за
изпълнение на изискванията за разделно
събиране и предаване на отпадъците от
търговски, административни, стопански и др.
обекти, както и за изпълнение на сключени
договори с фирми.
Изготвяне на морфологичен анализ на
образуваните битови отпадъци на територията
на общината.

Увеличаване на
количествата
рециклирани
отпадъци

Индикатори за изпълнение

Отговорност

текущи

целеви

брой граждани
участващи в
системата за
бонус точки

Обхванато население,
което участва в
системата за бонус
точки

Община
Бургас

Количество
отпадъци
преминали през
сепариране в
тон за година

Отделяне на по-голямо
количество отпадъци
за рециклиране и
изпълнение на целите

Община
Бургас

7.8 млн.
годишно

Общински
бюджет

50 000

Общински
бюджет
Отчисления по
чл. 64 от ЗУО
ООп

постоянен
2021 - 2028

Повишаване
информираността
на населението

Брой
реализирани
информационни
кампании

Не са
необходими
допълнително
средства

-

постоянен
2021 - 2028

Увеличаване на
количествата
разделно събрани
отпадъци

Брой извършени
проверки

Осъществени проверки
във всички квартали на
града и населени места
от общината

Община
Бургас

10 000

Общински
бюджет
Отчисления по
чл. 64 от ЗУО

2024

Изготвен доклад

Извършени
сезонни
пробовземания

Определен състав на
образуваните
отпадъци

Община
Бургас

Ежегодно провеждане на поне две кампании в
училища за разделно събиране на отпадъци
(напр. в края и в началото на учебната година)

постоянен
2021 - 2028

Очаквани
резултати
Насърчаване
гражданите да
събират разделно
и увеличаване на
количествата
рециклирани
отпадъци

Към 2028г. са
проведени най-малко 8
кампании
Към 2028г. са
проведени най-малко
16 кампании

ООп,
Община
Бургас
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IX. Програма за достигане на целите за рециклиране и
оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от
разрушаване на сгради
Настоящата програма е във връзка с изпълнението на Стратегическа цел 2: „Увеличаване
на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци“.
Строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради се характеризират с висок
потенциал за рециклиране и повторна употреба, като някои от техните компоненти имат
висока ресурсна стойност. Правилното управление на строителните отпадъци допринася
за постигането на устойчивост и подобряване качеството на живот. Поради тази причина
строителните отпадъци са определени като ключов аспект в пакета за кръгова икономика.
Съгласно РДО до 2020 г. подготовката за повторна употреба, рециклиране и друго
оползотворяване на материали от неопасни отпадъци от строителство и разрушаване
следва да се увеличи най-малко до 70% от общото им тегло, като се изключват
незамърсени почви, земни и скални маси от изкопи в естествено състояние. Целите не са
променени с приетата Директива (ЕС) 2018/851 от 30 май 2018 г. за изменение на
Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците. В националното законодателство, заложената
крайна цел за рециклиране и друго оползотворяване на материали от неопасни отпадъци
от строителство и разрушаване до 1 януари 2020 г. от най-малко 70 на сто от общото тегло
на отпадъците също не е променяна и се запазва и за периода 2021-2028 г.
Анализът на нормативната уредба показва, че общините в страната, имат следните
отговорности, произтичащи от националното законодателство:
 организиране на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни
отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата;
 когато общината е възложител на строителни дейности или на дейности по
разрушаване на сгради, включително принудително премахване на строежи, има
задължение:
- да разработва план за управление на строителните отпадъци като част от
строителната документация за инвестиционния проект за издаване на
разрешение за строеж;
- да изпълни плана за управление на отпадъците;
- да влага в строежите определен процент материали от рециклирани
строителни отпадъци или материално оползотворяване в обратни насипи;
- да осигури селективното разделяне и материално оползотворяване на
определени видове строителни отпадъци в минимални количества.
 да одобрява плановете за управление на строителни отпадъци като неразделна част
от инвестиционните проекти, когато общината е компетентен орган по ЗУТ, както
и да одобрява отчетите за изпълнение на плана за управление на отпадъците, в
предвидените от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане
на рециклирани строителни материали случаи.
Описание на съществуващото състояние. Реда за събиране и третиране на строителни
отпадъци, образувани от домакинствата в Община Бургас, както и изисквания към лицата
образуващи строителните отпадъци са представени в Приложение 1. Анализ на
състоянието на отпадъците. Строителни отпадъци.
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План за действие към програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни
отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради
Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци.
Оперативната цел - Достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради.
Индикатори за изпълнение

Дейности (мерки)

Бюджет, лв.

Източници на
финансиране

Срок за
реализация

Очаквани
резултати

текущи

целеви

Оползотворяване
на
строителни
отпадъци чрез рекултивация на
нарушени общински терени.

1 мнл. лв.

Общински
бюджет

постоянен
2021-2028

Възстановени
нарушени терени

Количество
оползотворени СО (t/y)

70% от общото
тегло на СО са
оползотворени

Община
Бургас

постоянен
2021-2028

Предотвратяване
изхвърлянето на
строителни
отпадъци в
контейнерите за
битови отпадъци

Обхват на
предоставената услуга
честота на извозване на
СО от домакинствата

Количество
събрани СО от
домакинствата
t/y

Община
Бургас

2021-2028

Водене на отчетност
и контрол върху СО

Отчети за образувани и
третирани СО

Създадена
база
данни за СО

Община
Бургас

-

2021-2028

Изпълнение
на
изискванията
на
законодателството

Количества
вложени
рециклирани
строителни материали

Изпълнение
на
целите за влагане
на рециклирани
СО

Община
Бургас

-

2021-2028

Изпълнение
целите за СО

Брой
проекти.

съгласувани

Контрол
върху
дейностите
на
управление на СО

Община
Бургас

-

2021-2028

Увеличаване
количеството
на
рециклираните СО.

Брой
проверки.

извършени

Количества
рециклирани

Община
Бургас

Поддържане и надграждане на
системата за безвъзмездно събиране и
транспортиране
на
строителни
отпадъци от ремонтни дейности на
граждани.

100 000

Общински
бюджет

Водене на отчетност за количествата
на предадени и оползотворени
строителни отпадъци за общински
обекти.

Не са
необходими
допълнителни
средства

-

Водене на отчетност за количествата
на вложените рециклирани материали
в строителството за общински обекти.

Не са
необходими
допълнителни
средства

Съгласуване и одобрение на планове
за
управление
на
строителни
отпадъци,
когато
общината
е
компетентен орган по ЗУТ.

Не са
необходими
допълнителни
средства
Не са
необходими
допълнителни
средства

Прилагане на контрол за изпълнение
изискванията на ЗУО относно
строителните отпадъци.

на

Отговорност
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X. Програма за достигане на целите за рециклиране и
оползотворяване на масово разпространени отпадъци
1. Въведение и основни положения
Съгласно националното законодателство са поставени годишни количествени цели за
рециклиране и оползотворяване на шест групи масово разпространени отпадъци:
 Отпадъци от опаковки - от 2004 г.
 ИУМПС - от 2005 г.
 ИУЕЕО - от 2006 г.
 Отпадъчни масла и нефтопродукти - от 2006 г.
 Отпадъци от батерии и акумулатори - от 2006 г.
 Отпадъци от гуми - от 2011 г.
Целите за оползотворяване и рециклиране на шестте групи, широко разпространени
отпадъци, се осъществяват и финансират на Национално ниво, основно от организациите
по оползотворяване и/или лица, изпълняващи задълженията си самостоятелно, чрез
прилагане на схемите за „разширена отговорност на производителя”.
Съгласно чл. 19, ал. 3. т. 7 на ЗУО кметът на общината, съвместно с организации по
оползотворяване и/или фирми, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци,
организират разделното събиране на масово разпространените отпадъци, в т.ч. определя
местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и
местата за предаване на масово разпространени отпадъци. Подзаконовите документи за
управлението на масово разпространените отпадъци се отнасят за всеки конкретен вид
поотделно и поставят условия и изискания за осъществяване на дейностите по
управлението им.
2. Анализ и описание на съществуващото състояние
За управление на специфичните потоци масово разпространени отпадъци, Община Бургас
е сключила договори с организации по оползотворяване на 6-те групи МРО, съгласно
изискванията на ЗУО. На територията на общината са организирани и се поддържат
системи за разделно събиране и за оползотворяване на текстилни и дървесни отпадъци.
Група МРО

Отпадъци от опаковки и
отпадъчните материали от
хартия и картон, метали и
пластмаса.

Излезли от употреба
моторни превозни средства

Договор с организация
по оползотворяване

Екопак България АД
Договор № 70-00-2113 от
17.03.2020г.

Срок до 03.2025г.

Ауторек АД
Договор № 70-00-2706 от
08.04.2021г.

Прилагана схема за разделно събиране
на МРО в Община Бургас*
- За населението се прилага трицветна
система за разделно събиране на
отпадъци от опаковки;
- За търговски обекти, стопански и
административни
сгради
е
организирана система за разделно
събиране на отпадъци от опаковки чрез
индивидуално обслужване.
В срок от 30 дни от получаване на влязла
в сила заповед за принудително
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Група МРО

Договор с организация
по оползотворяване

Прилагана схема за разделно събиране
на МРО в Община Бургас*

(ИУМПС)

Срок до 04.2024г.

Излязло от употреба
електрическо и електронно
оборудване (ИУЕЕО)

Договор № 70-00-8011 от
26.10.2021г.

преместване фирмата транспортира
автомобила
до
площадка
за
разкомплектоване.
Сформирани са мобилни групи за
събиране на ИУЕЕО, които въз основа
на предварително подадени заявки,
посещават адресите „до врата“ в т.ч.
жилищни и административни сгради.
Заявките се изпълняват в рамките на
дните от понеделник до петък, след
заявяване на Национален безплатен
телефон 0800 14 100 или на e-mail:
order@ makmetal.eu. Изпълнението на
заявките е безплатно за гражданите.
При необходимост фирмата разполага и
съдове на места посочени от общината и
организира тяхното обслужване.
Периодично мобилни екипи събират
НУБА от местата, на които имат
разположени съдове в т.ч. общински
сгради, училища, болници, фирми.

Негодни за употреба
батерии и акумулатори
(НУБА)

Излезли от употреба гуми
(ИУГ)

Елтехресурс АД

Срок до 10.2024г.

Екобатери АД
Договор № 70-00-8012 от
26.10.2021г.

Срок до 10.2024г.
Еко Ен
Рисайклинг ЕООД
Договор № 70-00-5284/1/ от
03.09.2014г.

Осигурена е площадка за предаване на
ИУГ от страна на гражданите.

Без срок
Кроношпан България
ЕООД
Дървесни отпадъци

Договор № 70-00-5081 от
25.06.2019г.

Срок до 06.2022г.
Евротекс ЕООД
Договор № 70-00-6839 от
05.10.2020г.

Облекла и текстилни
материали

срок до 10.2022г.
М-Текс Рециклиране на
текстил
Договор № 70-00-1949 от
15.03.21г.

срок до 03.2023г.

Разположени два контейнера в к.с.
„М.Рудник“ и к.с. „Славейков“ до
площадката на Кроношпан, където могат
да се изхвърлят дървени отпадъци от
гражданите.
На територията на Бургас са осигурени
общо 54 броя специализирани метални
контейнери за събиране на текстилни
отпадъци. Контейнерите се обслужват
веднъж седмично от съответната фирма
– 19 бр. от Евротекс и 35 бр. от М-Текс
Рециклиране.

В Плана за действие към настоящата програма не са включени специфични мерки и
дейности за подобряване на системите относно рециклиране и оползотворяване на
отпадъците от опаковки, тъй като те са включени в Плана за действие към Подпрограмата
за управление на опаковките и отпадъците от опаковки.

57

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА БУРГАС 2021 – 2028 г.

План за действие към програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на масово
разпространени отпадъци
Стратегическа цел 2: „Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци“
Оперативна цел - Изпълнение задълженията на общината относно съдействие при организиране на системите за разделното събиране и
оползотворяване на масово разпространени отпадъци.
Текущи индикатори – Увеличаване количеството разделно събрани и оползотворени МРО от територията на общината.
Целеви индикатор – Създадена е ефективна система с участието на всички задължени лица по схемите за МРО
Индикатори за изпълнение

Дейности (мерки)

Бюджет,
лв.

Източници на
финансиране

Срок за
реализация

Очаквани
резултати

Оказване на съдействие на организациите
по оползотворяване на МРО и други лица,
с които е сключен договор за събирането и
предаването им.

Не са
необходими
допълнителн
и средства

-

2021-2028 г.

Изпълнение изискванията
на законодателството за
събиране на МРО

Проведени съвместни
инициативи

Периодично подновяване на договори с
организации за оползотворяване на МРО
преди изтичане на действащите.

Не са
необходими
допълнителн
и средства

2021-2028 г.

Изпълнение изискванията
на законодателството за
събиране на МРО

Организирана система
за управление на всички
потоци масово
разпространени
отпадъци

Поддържане на актуални регистри на
страницата на общината за осведомяване
на обществеността за местата, в които се
извършва приемане на МРО

Не са
необходими
допълнителн
и средства

2021-2028 г.

Прозрачност и
информираност при
управление на МРО

Създаден и публикуван
на сайта на общината
регистър/списък
на
обектите

Актуализиране
поддържане
списъка

Организиране на съвместни кампании с
организацията по оползотворяване или
други лица, с които общината има сключен
договор за разясняване и предоставяне на
информация относно разделно събиране и
оползотворяване на МРО

Не са
необходими
допълнителн
и средства

Увеличаване
на
количеството МРО
предадени
за
оползотворяване –
t/y.

Община
Бургас,
ООп

Водене на ежегодна отчетност за
количествата на събрани и предадени за
оползотворяване МРО от ООп или лица, с
които общината има сключен договор.

Не са
необходими
допълнителн
и средства

Създадена база
данни МРО

Община
Бургас,
ООп

-

-

-

-

текущи

2021-2028 г.

Повишаване
информираността
населението

на

брой на проведени
информационни
кампании.
брой участници

2021-2028 г.

Информационна
обезпеченост във връзка с
постигане на целите за
рециклиране
и
оползотворяване

Увеличаване
количествата на МРО
предадени
за
оползотворяване – t/y

Отговорност

целеви

Увеличаване на
количеството МРО
предадени за
оползотворяване –
t/y.

и
на

Община
Бургас
ООп

Община
Бургас
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XI. Подпрограма за управление на опаковките и
отпадъците от опаковки
1. Въведение
Необходимостта от разработването на настоящата подпрограма към Програмата за
достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО произтича от нормативно
изискване, регламентирано в глава четвърта, раздел II на ЗУО, съгласно което:
 Националният план за управление на отпадъците трябва да съдържа отделна глава
за управлението на опаковките и отпадъците от опаковки, включваща и мерки за
предотвратяване и повторна употреба (чл. 49, ал. 4, т. 13 от ЗУО);
 Общинските програми за управление на отпадъците се разработват в съответствие
със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на
отпадъците (чл. 52, ал. 4 от ЗУО).
За разлика от останалите МРО, в управлението на отпадъците от опаковки общините имат
значително по-активно участие и задължения, като една от основните заинтересовани
страни, което изисква много по-добра координация между всички участници в процеса на
управление на отпадъците от опаковки. Всички МРО, с изключение на отпадъците от
опаковки, се образуват в резултат на употребата на самия продукт, пуснат на пазара, който
след употребата се превръща в отпадък. Отпадъците от опаковки са резултатът от
употребата на продукти, които са опаковани и именно опаковките, а не самите продукти са
предмет на изискванията за рециклиране и оползотворяване.
Количествените цели, които страната ни си поставя по отношение на рециклирането и
оползотворяването на отпадъците от опаковки през следващите години, са:
До 2025 година
До 2030 г.
65% от теглото на образуваните отпадъци 70% от теглото на образуваните отпадъци
от опаковки се рециклира, в т.ч.
от опаковки се рециклират, в.т.ч.:
Пластмаси: 50%
Пластмаси: 55%
Дърво: 25%
Дърво: 30%
Черни метали: 70%
Черни метали: 80%
Алуминий: 50%
Алуминий: 60%
Стъкло: 70%
Стъкло: 75%
Хартия и картон: 75%
Хартия и картон: 85%
В допълнение към тези цели приетото европейско законодателство от пакета „Кръгова
икономика“ поставя по-специални изисквания към едни от най-широко разпространените
пластмасови опаковки, а именно пластмасовите бутилки за напитки за еднократна
употреба. По-конкретно се поставя изискването всяка държава членка да гарантира, че:
 От 2025 г. някои бутилки за напитки трябва да съдържат най-малко 25%
рециклирана пластмаса, а от 2030 г. - най-малко 30%.
 Държавите членки да осигурят разделното събиране с цел рециклиране на
пластмасови бутилки за еднократна употреба до 3 литра на ниво най-малко 77% до
2025 г. и до 2029 г. - 90%.
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2. Основни тенденции и изводи
Община Бургас, съвместно с организация по оползотворяване ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД, е
организирала и прилага система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и тяхното
последващо оползотворяване, като обхваща както населението, така и търговски,
стопански, производствени и административни обекти на нейната територия.
По отношение на населението, системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки
на територията на Община Бургас функционира и се развива от 2006 г., като към 2020 г.
обхваща всички населени места в общината с осигурени 1199 контейнера, разположени в
общо 398 точки. Въведената система е от триконтейнерен модел, който е най-широко
разпространеният и доказал своята ефективност модел в Европа.
Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки от търговски и административни
обекти 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. За всички обекти се
предвижда индивидуално обслужване, съобразено с параметрите на обекта.
- Хорека. Това направление обслужва намиращите се на територията на гр. Бургас
хотели, ресторанти и кафенета. Към 2020 г. са обхванати 65 обекта. Тенденциите са
тези обекти да се увеличат и през 2021 г. да бъдат обхванати около 130. През летния
период се обхващат всички заведения, намиращи се в морската градина.
Обслужването на обектите в това направление се извършва ежедневно, чрез
предоставяне на чували с вместимост 120 литра, в които всеки обект изхвърлят
разделно материали от хартия и картон, пластмаса, метали и стъкло.
Като се вземат предвид последните тенденции по отношение на опаковките и отпадъците
от опаковки, европейските политики относно кръговата икономика и ефективното
използване на ресурсите, както и новоприетото европейско законодателство в
разглежданата област е целесъобразно достиженията на създадената система за разделно
събиране на отпадъците от опаковки, не само да се запазят, но и да се надграждат и
развиват в следващите години. В тази връзка, е необходимо Община Бургас да предприеме
действия по подобряване ефикасността на вече съществуващата система за разделно
събиране на отпадъците от опаковки, с цел увеличаване на количествата на предадени за
рециклиране отпадъци, както и в изпълнение на специфичните цели за разделно събиране
на пластмасовите бутилки за еднократна употреба до 3 литра.
Община Бургас следва да фокусира вниманието си върху прилагащите и контролните
механизми за спазване на изискванията от търговски обекти, производствени, стопански и
административни сгради да събират разделно отпадъците си от опаковки и да ги предават
на оторизирани за целта лица за последващо рециклиране и оползотворяване. Това ще
доведе не само до екологични ползи (увеличени количества разделно събрани отпадъци от
опаковки), но и до намаляване на разходите на общината за събиране и третиране на
битовите отпадъци, поради намалени количества смесени битови отпадъци, извозването и
третирането, на които общината трябва да финансира.
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План за действие към подпрограма за управление на опаковките и отпадъците от опаковки
Стратегическа цел 2: „Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци“
Оперативна цел - Изпълнение задълженията на общината относно съдействие при организиране на системите за разделното събиране и
оползотворяване на масово разпространени отпадъци.
Дейности (мерки)
Разширяване на системите за разделно
събиране на отпадъците от опаковки с
оглед новите цели за рециклиране и
оползотворяване на отпадъците от
опаковки.
Провеждане на съвместни кампании с
организацията
по
оползотворяване
насочени
към
предотвратяване
отпадъците от опаковки, разделно
събиране и рециклирането им.
Водене на ежегодна отчетност за
количествата на събрани и предадени за
оползотворяване отпадъци от опаковки от
ООп, с която общината има сключен
договор.
Преразглеждане
на
постигнатите
резултати и при необходимост поставяне
на нови извиквания в договора с
организацията за оползотворяване на
отпадъци от опаковки.
Осъществяване на проверки и контрол за
изпълнение на изискванията от търговски
обекти, стопански и административни
сгради да събират разделно отпадъците
си от опаковки и да ги предават на
оторизирани за целта лица за последващо
рециклиране и оползотворяване.

Бюджет, лв.

-

Източници на
финансиране

Средства на
ООп

Срок за
реализация

Очаквани
резултати

целеви

2022-2028 г.

Осигурена
техническа
инфраструктура
за
разширяване на системите
за разделно събиране на
отпадъците от опаковки и
постигане на целите

Изготвен анализ за
необходимостта от
допълнителна
техническа
инфраструктура

Увеличаване
количеството
рециклирани
отпадъци от
опаковки – t/y

Община
Бургас
ООп

Повишаване
информираността на
населението

Брой на проведени
информационни
кампании.
брой участници

Увеличаване
количеството
рециклирани
отпадъци от
опаковки – t/y

Община
Бургас
ООп

Информационна
обезпеченост във връзка с
постигане на целите за
рециклиране
и
оползотворяване.

Увеличаване
количествата на
предадени за
оползотворяване
отпадъци от опаковки
– t/y

Създадена база
данни

Община
Бургас,
ООп

Актуален договор с
организация по
оползотворяване на
отпадъци от
опаковки

Община
Бургас

Изпълнение изискванията
на законодателството за
разделно
събиране
и
оползотворяване
на
отпадъци от опаковки

Брой извършени
проверки
Брой
съставени
актове за нарушение

Всички търговски и
др. обекти на
територията на
общината изпълняват
задълженията по
чл. 33 от ЗУО

Община
Бургас
РИОСВ
Бургас

Средства на
ООп

2021-2028 г.

Не са
необходими
допълнителни
средства

-

2021-2028 г.

Не са
необходими
допълнителни
средства

-

-

Отговорност

текущи

-

Не са
необходими
допълнителни
средства

Индикатори за изпълнение
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XII. Програма за намаляване на количествата и на
риска от депонираните битови отпадъци, включително
оползотворяване на биогаз
В приетото европейско и национално законодателство по управление на отпадъците за
стимулиране на прехода към кръгова икономика се въвежда задължителна цел за
намаляване до 10 % на депонираните битови отпадъци до 2035 г. Следва да се има
предвид, че както на национално ниво, така и в Община Бургас преобладаваща част 66%
от общия поток битов отпадък се предава за депониране. В тази връзка, е необходимо
Община Бургас да предприеме действия за отклоняване на количествата отпадъци
предназначени за обезвреждане, чрез депониране.
Мерките, свързани с прилагане на йерархията за управление на битовите и строителни
отпадъци (предотвратяване на образуването, оползотворяване и рециклиране на
отпадъчни материали.), включени в предходните подпрограми, допринасят пряко за
намаляване количествата на депонираните отпадъци в общината. Следвайки тенденциите
и политиката за управлението на отпадъците в ЕС и Република България, на територията
на регионално депо „Братово-запад“ следва да се депонират само тези отпадъци, които не
подлежат на оползотворяване, рециклиране или повторна употреба.
Депонираните отпадъци ще се сведат до минимум, чрез разширяване на системите за
разделно събиране и нови технологии и инсталации за преработка на останалите
отпадъци. Депонираните отпадъци ще се намалят и чрез промяна в начина на събиране на
битовите отпадъци и въвеждане на справедливо заплащане на услугите в зависимост от
количеството на отпадъците.
Депонирането на отпадъците стои на най‐ниското ниво в йерархията на управление на
отпадъците, въведена с европейското и с националното законодателство. Основна част от
усилията на национално и местно ниво за подобряване управлението на отпадъците са
насочени от една страна за ограничаване в максимална степен на количествата
депонирани отпадъци, и от друга предотвратяване на риска от депонираните отпадъци,
което може да се постигне чрез няколко групи мерки:
 чрез намаляване на количествата депонирани отпадъци посредством увеличава
дела на рециклираните и оползотворени отпадъци;
 за остатъчните количества отпадъци не подлежащи на повторна употреба и
рециклиране, ползване на депа, отговарящи на екологичните нормативни
изисквания, които минимизират рисковете за околната среда;
 закриване и рекултивация на старите депа за отпадъци с преустановена
експлоатация;
 последващи следексплоатационни грижи и мониторинг на закритите депа;
 производство на енергия от биогаз.
Оползотворяване на сметищен газ от депонирани битови отпадъци.
Биогазът се определя като възобновяем източник със значителен потенциал за
производство на енергия. Оползотворяването на сметищен газ не само дава възможност за
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производство на топлинна и електроенергия, но и подпомага опазването на околната среда
поради оползотворяването на органични отпадъци в процеса на производство и
намаляване емисиите на парникови газове. Добър пример в тази насока е инсталацията за
обезвреждане и оползотворяване на сметищния газ на депо Суходол, която бе открита в
края на 2010 година. Основната функция на съоръжението е от постъпващия в
когенератора сметищен газ да се произвежда електро- и топлоенергия. Когенерацията се
приема за едно от най-ефективните решения за оползотворяване на биогаза. Наред с
производството на топлина при изгарянето на биогаза, например в котли, когенерацията
предлага и възможност за производство на електрическа енергия, която може да бъде
използвана за собствени нужди на обекта или може да се подава към общата
разпределителна мрежа. По този начин се дава възможност за намаляване на енергийните
разходи. Също така, тъй като биогазът се явява съпътстващ продукт при преработката на
органични отпадъци, разходите по експлоатация на системата обикновено са свързани
само с разходите за самото оборудване и за последващото сервизно обслужване.
Преди да се пристъпи към изграждането на инсталация на биогаз, следва да се направи
предварителна оценка на ефективността на инсталацията. Препоръчително е, с оглед на
постигането на добър икономически ефект, предварително да се определят свойствата на
произвеждания биогаз, произвеждания обем, възможностите за съхраняване и т. н. Като
решаващ фактор за използваемостта на биогаза са неговите свойства от гледна точка на
съдържание на вредни вещества и енергийно съдържание (топлотворност). Необходимо е
да се определи неговият състав и съдържанието на метан, наличието на вредните вещества
и примеси. Обемът на произвеждания биогаз е определящ за избора на тип и мощност на
когенерационната система.
Като част от РСУО – Бургас, остатъчните битови отпадъци от Община Бургас се приемат
за обезвреждане на регионално депо за неопасни отпадъци, което отговаря на
европейските и националните изисквания за екологосъобразно обезвреждане на отпадъци.
На територията на Община Бургас има едно общинско депо с преустановена
експлоатация, която техническа рекултивация завърши през 2021 г. В тази връзка в
настоящата програма са включени мерки, изпълнението на които ще гарантира постигане
на целите за намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци в
Община Бургас, в т.ч.
 Закриване и рекултивация на първа клетка на регионално депо Братово – запад;
 Въвеждане в експлоатация на втора клетка на регионално депо Братово – запад;
 Проучване на потенциала на биогаз с цел изграждане на инсталация за
оползотворяване на метан от депонираните битови отпадъци в клетка 1 на
регионално депо Братово – запад.
 Изпълнение на биологична рекултивация на общинско депо „Братово“;
 Провеждане на следексплоатационни грижи и мониторинг за рекултивираните
участъци;
 Подобряване управлението на други потоци битови отпадъци извън обхванатите
битови отпадъци от предходните подпрограми, целящи подобряване на тяхното
разделно събиране и отклоняването им от депониране.
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План за действие към програма за намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци,
включително оползотворяване на биогаз
Стратегическа цел 3: Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци и други

Дейности (мерки)
Проучване,
проектиране,
изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депо и други съоръжения за
третиране на отпадъци в обхвата на РСУО
Бургас вкл. отчисления по чл. 60 и чл. 64 от
ЗУО в т.ч:
Предварително третиране на битови отпадъци
в т.ч. сепариране, компостиране, депониране,
обработка на строителни и ЕГО, съхранение
на опасни отпадъци от домакинствата.
Изграждане и въвеждане в експлоатация на
клетка 2 на регионално депо
Проект за закриване и рекултивация на клетка
1 на регионално депо
Обезпечения по чл. 60 от ЗУО

Бюджет,
лв.

Източници на
финансиране

Срок за
реализация

Очаквани
резултати

Общински
бюджет

Отговорност

текущи

целеви

Постоянен
2021-2028

Надграждане на
РСУО с цел
осигуряване на
ефективна
инфраструктура за
оползотворяване и
намаляване на
количеството
депонирани
битови отпадъци

Ежегодно спазване на
всички нормативни
изисквания относно
дейности по третиране
в т.ч. депониране
(обезвреждане) на
битови отпадъци.

Намалено количество
депонирани битови
отпадъци и постигнати
цели към 2035 г.

Оператор
на депо,
Община
Бургас

Постоянен
2021-2028

Предотвратен е
риска за околната
среда

Изпълнение на плана за
мониторинг и контрол

Ограничаване на вредното
въздействие на отпадъци
върху околната среда и
човешкото здраве

Община
Бургас

Постоянен
2021-2028

Предотвратяване
на замърсявания

Обхват на предлаганата
услуга – площ, кв.м.

Предотвратяване и
намаляване на
нерегламентираното
изхвърляне на отпадъци

Община
Бургас

2028 г.

Намаляване на
емисиите на
парникови газове

Изградена инсталация
за производство на
метан

Количество произведена
енергия от сметищен газ

Оператор
на депо,
Общини
от РСУО

7.4 млн.
годишно от
които:

2.2 млн.

4.7 млн.

490 200

Провеждане на следексплоатационни грижи
на общинското депо и изпълнение на
дейностите от плана за мониторинг.

30 000

Общински
бюджет

Поддържане
чистотата
на
места
за
обществено ползване, в т.ч. почистване на
нерегламентирани
сметища
и
зимно
поддържане и снегопочистване на пътна и
улична мрежа.

8.3 млн.
годишно

Общински
бюджет

5 млн.

ОПОС
2021-2027
ЧИ

Проучване на потенциала на биогаз и
изграждане на инсталация за оползотворяване
на метан от депонираните битови отпадъци в
Клетка 1 на Регионално депо Братово-запад.
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XIII. Координация с други планове и програми
Програмата за управление на отпадъците на Община Бургас е елемент от цялостната
система за планиране на развитието на общината и региона, поради което при
разработването ѝ е проследена взаимовръзката на тази програма с други програмни
документи с цел координация и съвместяване както и постигане на синергичен ефект от
изпълнението им.
Общинската програма за управление на отпадъците 2021‐2028 г. на Община Бургас е
разработена в координация както с национални, така и с общински програмни документи,
в която са отразени спецификите, приоритетите и потребностите на общината в сферата на
управление на отпадъците.
При разработване на Програмата са взети предвид основните изисквания произтичащи от
следните нормативни и програмни документи, в т.ч.:
 Изискванията на Директива 2008/98/ЕО за отпадъците, изменена с Директива (ЕС)
2018/851 на Европейския парламент и на Съвета, както и новия пакет „Кръгова
икономика“
 Закон за управление на отпадъците Обн. ДВ. бр.53 от 13.07.2012г., последно изм. и
доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 2021г.
 Националния план за управление на отпадъците 2021 – 2028 г. и Националната
програма за предотвратяване образуването на отпадъците в т.ч.и хранителни
отпадъци като част от него;
 Национална програма за предотвратяване и намаляване на загубата на храни с
период на действие 2021 – 2026 г.;
 Стратегия и план за действие за преход към кръгова икономика на Република
България за периода 2021-2027 г.;
 Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителството и
разрушаване на територията на Република България;
 Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030;
 Национални програми, финансирани от Европейски фондове за 2021-2027 г;
 Регионална програма за управление на отпадъците в Регион Бургас, 2014 – 2020 г;
 План за управление на речните басейни (ПУРБ 2016-2021г.) за Черноморски район,
съгласно РДВ 2000/60/ЕС;
 План за управление на риска от наводнения (ПУРН 2016-2021г.), съгласно
Директива 2007/60/ЕС.
Като елемент от системата за планиране развитието на общината за периода до 2028 г.,
Програмата за управление на отпадъците на Община Бургас е синхронизирана и
съобразена с инвестиционната програма на общината и План за интегрирано развитие на
град Бургас в периода 2021-2027. ПУО стъпва върху и надгражда мерките заложени в
проектите на нови секторни стратегии и програми, основни сред които са в областта на
икономиката, опазване на околната среда и регионалното развитие.
На основание чл. 13 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка
(Наредба за ЕО), във връзка с внесена информация в РИОСВ Бургас по Приложение №4
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към чл.8а, ал.1 от цитираната наредба, с Вх. № ПД-509(2)/05.04.2022г. е проведена
консултация с БДЧР Варна. В резултат е издадено писмо с Изх. № 05-10679/А3/03.06.2022г. на БДЧР Варна, с което е изискано „Програмата за управление на
отпадъците на Община Бургас за период 2021-2028 г.“ да бъде допълнена със следната
информация:
План за управление на речните басейни (ПУРБ 2016-2021г.) за Черноморски район,
съгласно РДВ 2000/60/ЕС
Районът на Община Бургас попада в обхвата на Басейнова дирекция за управление на
водите - Черноморски район, с център гр. Варна. Черноморският район за басейново
управление на водите (ЧРБУ) обхваща територията на водосборните области на реките,
вливащи се в Черно море от северната до южната граница на България, включително
вътрешните морски води и териториалното море. Управлението на водите се извършва
съгласно действащата в страната законодателна и нормативна уредба, като конкретните
дейности в близък и дългосрочен аспект са на основата на разработен План за управление
на водите в речния басейн. С Решение № 1107/29.12.2016 г. на Министерски съвет е приет
План за управление на речните басейни в Черноморския район за басейново управление за
периода 2016-2021 г. и национална програма за изпълнението му. Планът е съгласуван с
МОСВ със Становище по Екологична оценка №6-2/2016 г. В тази връзка, при
характеризирането на водните обекти – повърхностни и подземни са взети предвид
основно изложените в ПУРБ - информация и изисквания към управлението на водите.
В процес на изготвяне е актуализация на ПУРБ с нов програмен период 2022-2027 г., който
се очаква да бъде приет от Министерски съвет до края на 2022 г. Програминия период на
ПУО на Община Бургас за периода 2021-2028 г. съвпада с периода на актуализирането,
изготвянето и прилагането на третите ПУРБ 2022-2027г. и вторите ПУРН 2022-2027г.
 Повърхностни водни тела
Съгласно Изх. № 05-10-679/А3/03.06.2022г. на БДЧР Варна повърхностните водни тела,
попадащи в голяма част на територията на общината са:
 BG2IU100R002 – р. Отманли - от извор до вливане в Черно море;
 BG2IU100R003 – р. Маринка - от извор до вливане в Черно море;
 BG2IU200R004 - р.Мехмедженска - от извор до вливане в р.Ропотамо;
 BG2MA100L001 – ез. Мандра/Узунгерен;
 BG2MA107L002 – яз. Мандра;
 BG2MA200R003 - р. Изворска - от с. Извор до устие;
 BG2MA200R011 - р. Изворска – от извор до с. Извор;
 BG2MA400R004 - р. Факийска – с. Габър до устие;
 BG2MA600R005 - р. Русокастренска – с.Русокастро до устие;
 BG2SE800L018 - яз. Ахелой;
 BG2SE800R017 - р. Ахелой - от извора до яз. Ахелой;
 BG2SE900L027 - Атанасовско езеро;
 BG2SE900L028 - Поморийско езеро;
 BG2SE900L037 - Бургаско езеро;
 BG2SE900R024 - р.Съдиевска - от извора до вливане в р.Айтоска;
 BG2SE900R025 - р.Курбар дере - от извора до вливане в Атанасовско езеро;
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 BG2SE900R026 - І участък: р.Азмак - от извора до вливане в Атанасовско езеро;
 BG2SE900R033 - р.Чукарска - от яз. „Трояново“ до с. Равнец;
 BG2SE900R034 - р.Чукарска - от с. Равнец до вливаване в Бургаско езеро;
 BG2SE900R035 - р. Сънър дере - от извора до вливане в р. Чукарска;
 BG2SE900R036 - І участък: р. Айтоска - от вливане на р. Съдиевска до след
гр. Камено; ІІ участък: р. Айтоска – от след гр. Камено до вливане в Бургаско езеро;
 BG2SE900R1030 – І участък: р. Айтоска – от вливане на р. Славеева до вливане на
р. Съдиевска; ІІ участък: р. Славеева – от извора до вливане в р. Айтоска;
 Крайбрежно водно тяло „Южен Бургаски залив <30м“ с код: BG2BS000C1308;
 Крайбрежно водно тяло „от Поморие до Сарафово“ с код: BG2BS000C1208;
Таблица XIII-1: Състояние на водните тела, съгласно ПУРБ на БДЧР 2016-2021 г.
Код на водното
тяло

Име на
повърхностното
водно тяло

Категория по
хидроморфологични
характеристики

Обща оценка на
екологичното
състояние/
потенциал

Химична
оценка на
състоянието –
приоритетни
вещества

BG2IU100R002

р. Отманли - от
извор до вливане в
Черно море

Естествено

добро

няма данни

BG2IU100R003

р. Маринка - от
извор до вливане в
Черно море

естествено

умерено

няма данни

МФ

BG2IU200R004

р.Мехмедженска от извор до
вливане в
р.Ропотамо

естествено

лошо

няма данни

МЗБ, ФБ, NNO2, P-PO4,
P-total

BG2MA100L001

ез. Мандра/
Узунгерен

СМВТ

мн. лошо

няма данни

МЗБ, ФП,
Електропровод
имост, N-NH4,
P-PO4, P-total

BG2MA107L002

яз. Мандра

СМВТ

мн. лошо

няма данни

МЗБ, ФП, NNH4, N-total,
P-PO4, P-total

BG2MA200R003

р. Изворска - от с.
Извор до устие

СМВТ

умерено

няма данни

BG2MA200R011

р. Изворска – от
извор до с. Извор

естествено

умерено

няма данни

BG2MA400R004

р. Факийска – с.
Габър до устие

естествено

добро

няма данни

-

Показатели
влошаващи
състоянието

МЗБ, МФ,
N-total
N-NH4, Ntotal, P-PO4, Ptotal

BG2MA600R005

р. Русокастренска
– с.Русокастро до
устие

естествено

умерено

няма данни

МФ,
Електропровод
имост,
N-NO3, Ntotal, P-PO4, Ptotal

BG2SE800L018

яз.Ахелой;

СМВТ

лошо

няма данни

МЗБ, ФП

BG2SE800R017

р. Ахелой - от
извора до
яз.Ахелой

естествено

умерено

няма данни

BG2SE900L027

Атанасовско езеро;

СМВТ

умерено

няма данни

BG2SE900L028

Поморийско езеро;

СМВТ

умерено

няма данни

МЗБ, N-NO3,
N-total, P-PO4,
P-total
Риби, ФП, РН,
БПК,
Електропровод
имост, N-NH4,
N-total, P-PO4,
P-total
МЗБ, ФП,
Електропровод
имост, N-NH4

67

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА БУРГАС 2021 – 2028 г.

Таблица XIII-1: Състояние на водните тела, съгласно ПУРБ на БДЧР 2016-2021 г.
Код на водното
тяло

Име на
повърхностното
водно тяло

Категория по
хидроморфологични
характеристики

Обща оценка на
екологичното
състояние/
потенциал

Химична
оценка на
състоянието –
приоритетни
вещества

Показатели
влошаващи
състоянието

BG2SE900L037

Бургаско езеро;

СМВТ

мн. лошо

не постигащо
добро

МЗБ, ФП, РН,
БПК,
Електропровод
имост, N-NH4,
N-total, P-PO4,
P-total

BG2SE900R024

р.Съдиевска - от
извора до вливане
в р.Айтоска

естествено

умерено

няма данни

МЗБ, МФ

BG2SE900R025

р.Курбар дере - от
извора до вливане
в Атанасовско
езеро

няма данни

МФ, РН, БПК,
Електропроводи
мост, разт.O2, NNO2, N-total, PPO4, P-total

BG2SE900R026

І участък: р.Азмак
- от извора до
вливане в
Атанасовско езеро

естествено

умерено

добро

МЗБ, МФ,
разт.O2, N-NH4,
N-NO2, N-total,
P-PO4, P-total

BG2SE900R033

р.Чукарска - от яз.
„Трояново“ до с.
Равнец

естествено

умерено

няма данни

P-PO4

СМВТ

умерено

няма данни

МЗБ, N-total,
P-PO4, P-total

естествено

умерено

няма данни

Електропровод
имост, N-NO3,
N-total, P-PO4

няма данни

МФ,
Електропровод
имост, N-NO2,
N-NO3, Ntotal, P-PO4, Ptotal

няма данни

МЗБ, МФ,ФБ,
БПК, N-NH4,
N-NO2, Ntotal, P-PO4, Ptotal

BG2SE900R034

BG2SE900R035

BG2SE900R036

BG2SE900R1030

р.Чукарска - от с.
Равнец до
вливаване в
Бургаско езеро
р. Сънър дере - от
извора до вливане
в р. Чукарска
І участък:
р.Айтоска - от
вливане на
р.Съдиевска до
след гр. Камено
ІІ участък: р.
Айтоска – от след
гр. Камено до
вливане в Бургаско
езеро
І участък:
р.Айтоска - от
вливане на
р.Славеева до
вливане на
р.Съдиевска

естествено

умерено

СМВТ

естествено

лошо

много лошо

ІІ участък:
р.Славеева - от
извора до вливане
в р.Айтоска
BG2BS000C1308

Южен Бургаски
залив <30м

естествено

умерено

неизвестно

BG2BS000C1208

от Поморие до
Сарафово

естествено

умерено

неизвестно

МЗБ, ФП, МФБ,
кислородни
условия
(разтворен О2),
Al
МЗБ, ФП, МФБ,
кислородни
условия
(разтворен О2),
Al

*Източник ПУРБ ЧРБУ 2016-2021 г. –Приложение 4.1.4.
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Целите за опазване на повърхностните водни тяла, съгласно Приложение 5.1 на ПУРБ
ЧРБУ 2016-2021 г. са представени в табличен вид както следва:
Таблицa XIII-2: Целите за опазване на повърхностните водни тяла
Код на водното
тяло

BG2IU100R002

BG2IU100R003

BG2IU200R004

BG2MA100L001

BG2MA107L002

2015 г.
1. Поддържане и
запазване на добро
екологично състояние.
2. Постигане на добро
химично състояние.

1. Предотвратяване
влошаването на
екологичното състояние.
Опазване, подобряване и
възстановяване на водното
тяло
2. Постигане на добро
химично състояние.

1.Предотвратяване
влошаването на
екологичното състояние.
Опазване, подобряване и
възстановяване на водното
тяло
2. Постигане на добро
химично състояние.

1.Предотвратяване
влошаването на
екологичното състояние.
Опазване, подобряване и
възстановяване на водното
тяло
2. Постигане на добро
химично състояние

1. Предотвратяване
влошаването на
екологичният потенциал.
Опазване, подобряване и
възстановяване на водното
тяло
2. Постигане на добро
химично състояние.

Цел
2021 г.
1. Запазване на добро екологично
състояние;
2. Постигане и запазване на
добро химично състояние.
1. Предотвратяване влошаването
на екологичното състояние;
2. Опазване, подобряване и
възстановяване на водното тяло
за постигане на добро екологично
състояние;
- постигане и запазване на добро
екологично състояние по
биологични елементи -МФ;
- запазване на добро екологично
състояние по физикохимични
елементи
3. Постигане и запазване на
добро химично състояние
1. Предотвратяване влошаването
на екологичното състояние;
2. Опазване, подобряване и
възстановяване на водното тяло
за постигане на умерено
екологично състояние;
- Постигане на възможно найдобро състояние по биологични
елементи - МЗБ и ФБ;
- Постигане на възможно найдобро състояние по
физикохимични елементи -NNO2, P-PO4 и P-total;
3. Постигане и запазване на
добро химично състояние
1. Предотвратяване влошаването
на екологичното състояние;
2. Опазване, подобряване и
възстановяване на водното тяло
за постигане на умерено
екологично състояние;
- Постигане на възможно найдобро състояние по биологични
елементи - МЗБ и ФП;
- Постигане на възможно найдобро състояние по
физикохимични елементи Електропроводимост, N-NH4, PPO4, P-total;
3. Постигане и запазване на
добро химично състояние
1. Предотвратяване влошаването
на екологичния потенциал;
2. Опазване, подобряване и
възстановяване на водното тяло
за постигане на умерен
екологичен потенциал;
- постигане на възможно найдобър екологичен потенциал по
биологични елементи - МЗБ и
ФП;

2027 г.
1. Запазване на добро екологично
състояние;
2. Запазване на добро химично
състояние.

1. Запазване на добро екологично
състояние;
2. Запазване на добро химично
състояние

1. Предотвратяване влошаването на
екологичното състояние;
2. Опазване, подобряване и
възстановяване на водното тяло за
постигане на добро екологично
състояние;
- Постигане и запазване на добро
състояние по биологични елементи МЗБ и ФБ;
- Постигане и запазване на добро
състояние по физикохимични
елементи - N-NO2, P-PO4 и P-total;
3. Запазване на добро химично
състояние
1. Предотвратяване влошаването на
екологичното състояние;
2. Опазване, подобряване и
възстановяване на водното тяло за
постигане на добро екологично
състояние;
- Постигане и запазване на добро
състояние по биологични елементи МЗБ и ФП;
- Постигане и запазване на добро
състояние по физикохимични
елементи - Електропроводимост, NNH4, P-PO4, P-total;
3.Запазване на добро химично
състояние
1. Предотвратяване влошаването на
екологичния потенциал;
2. Опазване, подобряване и
възстановяване на водното тяло за
постигане на добър екологичен
потенциал;
- постигане и запазване на добър
екологичен потенциал по биологични
елементи - МЗБ и ФП;
- постигане и запазване на добър
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Таблицa XIII-2: Целите за опазване на повърхностните водни тяла
Код на водното
тяло

BG2MA200R003

BG2MA200R011

BG2MA400R004

2015 г.

1. Предотвратяване
влошаването на
екологичния потенциал.
Опазване, подобряване и
възстановяване на водното
тяло.
2. Постигане на добро
химично състояние

1. Предотвратяване
влошаването на
екологичното състояние.
Опазване, подобряване и
възстановяване на водното
тяло
2. Постигане на добро
химично състояние.

1. Поддържане и
запазване на добър
екологичен потенциал.
2. Постигане на добър
химичен потенциал

BG2MA600R005

1. Предотвратяване
влошаването на
екологичното състояние.
Опазване, подобряване и
възстановяване на водното
тяло
2. Постигане на добро
химично състояние.

BG2SE800L018

1. Предотвратяване
влошаването на
екологичният потенциал.
Опазване, подобряване и
възстановяване на водното
тяло
2. Постигане на добро

Цел
2021 г.

2027 г.

- постигане на възможно найдобър екологичен потенциал по
физикохимични елементи - NNH4, N-total, P-PO4, P-total;
3. Постигане и запазване на
добро химично състояние.
1. Предотвратяване влошаването
на екологичния потенциал;
2. Опазване, подобряване и
възстановяване на водното тяло
за постигане на добър екологичен
потенциал;
- постигане и запазване на добър
екологичен потенциал по
биологични елементи - МЗБ и
МФ;
- постигане и запазване на добър
екологичен потенциал по
физикохимични елементи - Ntotal;
3. Постигане и запазване на
добро химично състояние
1. Предотвратяване влошаването
на екологичното състояние;
2. Опазване, подобряване и
възстановяване на водното тяло
за постигане на добро екологично
състояние;
- запазване на добро екологично
състояние по биологични
елементи.
- постигане и запазване на добро
екологично състояние по
физикохимични елементи - NNH4, N-total, P-PO4, P-total
3. Постигане и запазване на
добро химично състояние

екологичен потенциал по
физикохимични елементи - N-NH4,
N-total, P-PO4, P-total;
3. Запазване на добро химично
състояние

1. Запазване на добър
екологичен потенциал;
2. Постигане и запазване на
добър химичен потенциал

1. Запазване на добър екологичен
потенциал;
2. Запазване на добър химичен
потенциал

1. Предотвратяване влошаването
на екологичното състояние;
2. Опазване, подобряване и
възстановяване на водното тяло
за постигане на добро екологично
състояние;
- постигане и запазване на добро
екологично състояние по
биологични елементи - МФ.
- постигане и запазване на добро
екологично състояние по
физикохимични елементи Електропроводимост, N-NO3, Ntotal, P-PO4, P-total;
3. Постигане и запазване на
добро химично състояние
1. Предотвратяване влошаването
на екологичния потенциал;
2. Опазване, подобряване и
възстановяване на водното тяло
за постигане на умерен
екологичен потенциал;
- постигане на възможно най-

1. Запазване на добрия екологичен
потенциал;
2. Запазване на добро химично
състояние

1. Запазване на добро екологично
състояние;
2. Запазване на добро химично
състояние

1. Запазване на добро екологично
състояние;
2. Запазване на добро химично
състояние

1. Предотвратяване влошаването на
екологичния потенциал;
2. Опазване, подобряване и
възстановяване на водното тяло за
постигане на добър екологичен
потенциал;
- постигане и запазване на добър
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Таблицa XIII-2: Целите за опазване на повърхностните водни тяла
Код на водното
тяло

2015 г.
химично състояние

BG2SE800R017

1. Предотвратяване
влошаването на
екологичното състояние.
Опазване, подобряване и
възстановяване на водното
тяло
2. Постигане на добро
химично състояние.

BG2SE900L027

1. Предотвратяване
влошаването на
екологичния потенциал.
Опазване, подобряване и
възстановяване на водното
тяло.
2.Постигане на добро
химично състояние.

BG2SE900L028

1. Предотвратяване
влошаването на
екологичния потенциал.
Опазване, подобряване и
възстановяване на водното
тяло.
2. Постигане на добро
химично състояние.

BG2SE900L037

1. Предотвратяване
влошаването на
екологичният потенциал.
Опазване, подобряване и
възстановяване на водното
тяло
2. Предотвратяване,
прогресивно намаляване и
прекратяване на веднъж
или на етапи на
замърсяването от емисии,
зауствания и изпускания
на приоритетни и

Цел
2021 г.
добър екологичен потенциал по
биологични елементи - МЗБ и
ФП;
3. Постигане и запазване на
добро химично състояние.
1. Предотвратяване влошаването
на екологичното състояние;
2. Опазване, подобряване и
възстановяване на водното тяло
за постигане на добро екологично
състояние;
- постигане и запазване на добро
екологично състояние по
биологични елементи - МЗБ.
- постигане и запазване на добро
екологично състояние по
физикохимични елементи - NNO3, N-total, P-PO4 и P-total;
3. Постигане и запазване на
добро химично състояние.
1. Предотвратяване влошаването
на екологичния потенциал;
2. Опазване, подобряване и
възстановяване на водното тяло
за постигане на добър екологичен
потенциал;
- постигане и запазване на добър
екологичен потенциал по
биологични елементи - Риби и
ФП;
- постигане и запазване на добър
екологичен потенциал по
физикохимични елементи - РН,
БПК, Електропроводимост, NNH4, N-total, P-PO4 и P-total;
3. Постигане и запазване на
добро химично състояние.
1. Предотвратяване влошаването
на екологичния потенциал;
2. Опазване, подобряване и
възстановяване на водното тяло
за постигане на добър екологичен
потенциал;
- постигане и запазване на добър
екологичен потенциал по
биологични елементи - МЗБ и
ФП;
- постигане и запазване на добър
екологичен потенциал по
физикохимични елементи Електропроводимост, N-NH4;
3. Постигане и запазване на
добър химичен потенциал.
1. Предотвратяване влошаването
на екологичния потенциал;
2. Опазване, подобряване и
възстановяване на водното тяло
за постигане на умерен
екологичен потенциал;
- постигане на възможно найдобър екологичен потенциал по
биологични елементи - МЗБ и
ФП;
- постигане на възможно найдобър екологичен потенциал по
физикохимични елементи - РН,

2027 г.
екологичен потенциал по биологични
елементи - МЗБ и ФП;
3. Запазване на добро химично
състояние

1. Запазване на добро екологично
състояние;
2. Запазване на добро химично
състояние.

1. Запазване на добрия екологичен
потенциал;
2. Запазване на добро химично
състояние.

1. Запазване на добрия екологичен
потенциал;
2. Запазване на добро химично
състояние.

1. Предотвратяване влошаването на
екологичния потенциал;
2. Опазване, подобряване и
възстановяване на водното тяло за
постигане на добър екологичен
потенциал;
- постигане и запазване на добър
екологичен потенциал по биологични
елементи -МЗБ и ФП;
- постигане и запазване на добър
екологичен потенциал по
физикохимични елементи - РН, БПК,
Електропроводимост, N-NH4, N-total,
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Таблицa XIII-2: Целите за опазване на повърхностните водни тяла
Код на водното
тяло

2015 г.
приоритетно опасни
вещества;
3. Постигане на добро
химично състояние

BG2SE900R024

1. Предотвратяване
влошаването на
екологичното състояние.
Опазване, подобряване и
възстановяване на водното
тяло
2. Постигане на добро
химично състояние.

BG2SE900R025

1. Предотвратяване
влошаването на
екологичното състояние.
Опазване, подобряване и
възстановяване на водното
тяло
2. Постигане на добро
химично състояние.

BG2SE900R026

1. Предотвратяване
влошаването на
екологичното състояние.
Опазване, подобряване и
възстановяване на водното
тяло
2. Поддържане и
запазване на добро
химично състояние;

BG2SE900R033

1. Предотвратяване
влошаването на
екологичното състояние.
Опазване, подобряване и

Цел
2021 г.
БПК, Електропроводимост, NNH4, N-total, P-PO4, P-total;
3. Предотвратяване на
замърсяването и постигане на
добро състояние по химични
елементи - живак;
4. Предотвратяване, прогресивно
намаляване и прекратяване на
веднъж или на етапи на
замърсяването от емисии,
зауствания и изпускания на
приоритетни и приоритетно
опасни вещества
1. Предотвратяване влошаването
на екологичното състояние;
2. Опазване, подобряване и
възстановяване на водното тяло
за постигане на добро екологично
състояние;
- постигане и запазване на добро
екологично състояние по
биологични елементи - МЗБ и
МФ.
- запазване на добро екологично
състояние по физикохимични
елементи
3. Постигане и запазване на
добро химично състояние.
1. Предотвратяване влошаването
на екологичното състояние;
2. Опазване, подобряване и
възстановяване на водното тяло
за постигане на добро екологично
състояние;
- постигане и запазване на добро
екологично състояние по
биологични елементи - МФ.
- постигане и запазване на добро
екологично състояние по
физикохимични елементи - РН,
БПК, Електропроводимост,
разт.O2, N-NO2, N-total, P-PO4 и
P-total;
3. Постигане и запазване на
добро химично състояние.
1. Предотвратяване влошаването
на екологичното състояние;
2. Опазване, подобряване и
възстановяване на водното тяло
за постигане на добро
екологично състояние;
- постигане и запазване на добро
екологично състояние по
биологични елементи - МЗБ и
МФ;
- постигане и запазване на добро
екологично състояние по
физикохимични елементи разт.O2, N-NH4, N-NO2, N-total,
P-PO4 и P-total;
3. Запазване на добро химично
състояние
1. Предотвратяване влошаването
на екологичното състояние;
2. Опазване, подобряване и
възстановяване на водното тяло

2027 г.
P-PO4 и P-total;
3. Постигане и запазване на добро
химично състояние.

1. Запазване на добро екологично
състояние;
2. Запазване на добро химично
състояние

1. Запазване на добро екологично
състояние;
2. Запазване на добро химично
състояние.

1. Запазване на добро екологично
състояние;
2. Запазване на добро химично
състояние

1. Запазване на добро екологично
състояние;
2. Запазване на добро химично
състояние.
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Таблицa XIII-2: Целите за опазване на повърхностните водни тяла
Код на водното
тяло

2015 г.
възстановяване на водното
тяло
2. Постигане на добро
химично състояние.

BG2SE900R034

1. Предотвратяване
влошаването на
екологичния потенциал.
Опазване, подобряване и
възстановяване на водното
тяло.
2. Постигане на добро
химично състояние

BG2SE900R035

1. Предотвратяване
влошаването на
екологичното състояние.
Опазване, подобряване и
възстановяване на водното
тяло
2. Постигане на добро
химично състояние.

BG2SE900R036

1. Предотвратяване
влошаването на
екологичният потенциал.
Опазване, подобряване и
възстановяване на водното
тяло
2. Постигане на добро
химично състояние.

BG2SE900R1030

1.Предотвратяване
влошаването на
екологичното състояние.
Опазване, подобряване и
възстановяване на водното
тяло
2. Постигане на добро
химично състояние.

Цел
2021 г.
за постигане на добро екологично
състояние;
- запазване на добро екологично
състояние по биологични
елементи
- постигане и запазване на добро
екологично състояние по
физикохимични елементи -PPO4;
3. Постигане и запазване на
добро химично състояние
1. Предотвратяване влошаването
на екологичния потенциал;
2. Опазване, подобряване и
възстановяване на водното тяло
за постигане на добър екологичен
потенциал;
- постигане и запазване на добър
екологичен потенциал по
биологични елементи - МЗБ;
- постигане и запазване на добър
екологичен потенциал по
физикохимични елементи - Ntotal, P-PO4, P-total;
3. Постигане и запазване на
добро химично състояние.
1. Предотвратяване влошаването
на екологичното състояние;
2. Опазване, подобряване и
възстановяване на водното тяло
за постигане на добро екологично
състояние;
- запазване на добро екологично
състояние по биологични
елементи
- постигане и запазване на добро
екологично състояние по
физикохимични елементи Електропроводимост, N-NO3, Ntotal, P-PO4;
3. Постигане и запазване на
добро химично състояние.
1. Предотвратяване влошаването
на екологичния потенциал;
2. Опазване, подобряване и
възстановяване на водното тяло
за постигане на умерен
екологичен потенциал;
- постигане на възможно найдобър екологичен потенциал по
биологични елементи - МФ;
- постигане на възможно найдобър екологичен потенциал по
физикохимични елементи Електропроводимост, N-NO2, NNO3, N-total, P-PO4, P-total;
3. Постигане и запазване на
добро химично състояние.
1.Предотвратяване влошаването
на екологичното състояние;
2. Опазване, подобряване и
възстановяване на водното тяло
за постигане на умерено
екологично състояние;
- Постигане на възможно найдобро състояние по биологични

2027 г.

1. Запазване на добрия екологичен
потенциал;
2. Запазване на добро химично
състояние.

1. Запазване на добро екологично
състояние;
2. Запазване на добро химично
състояние.

1. Предотвратяване влошаването на
екологичния потенциал;
2. Опазване, подобряване и
възстановяване на водното тяло за
постигане на добър екологичен
потенциал;
- постигане и запазване на добър
екологичен потенциал по биологични
елементи - МФ;
- постигане и запазване на добър
екологичен потенциал по
физикохимични елементи Електропроводимост, N-NO2, NNO3, N-total, P-PO4, P-total;
3. Запазване на добро химично
състояние.
1. Предотвратяване влошаването на
екологичното състояние;
2. Опазване, подобряване и
възстановяване на водното тяло за
постигане на добро екологично
състояние;
- Постигане и запазване на добро
състояние по биологични елементи -
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Таблицa XIII-2: Целите за опазване на повърхностните водни тяла
Код на водното
тяло

2015 г.

BG2BS000C1308

1. Предотвратяване
влошаването на
екологичното състояние.
Опазване, подобряване и
възстановяване на водното
тяло
2. Постигане на добро
химично състояние.

BG2BS000C1208

1. Предотвратяване
влошаването на
екологичното състояние.
Опазване, подобряване и
възстановяване на водното
тяло
2. Постигане на добро
химично състояние.

Цел
2021 г.
елементи - МЗБ и МФ;
- Постигане на възможно найдобро състояние по
физикохимични елементи - БПК,
N-NH4, N-NO2, N-total, P-PO4, Ptotal;
5. Постигане и запазване на
добро химично състояние.
1. Предотвратяване влошаването
на екологичното състояние;
2. Опазване, подобряване и
възстановяване на водното тяло
за постигане на добро екологично
състояние;
- постигане и запазване на добро
екологично състояние по
биологични елементи - МЗБ, ФП,
МФБ
- постигане и запазване на добро
екологично състояние по
физикохимични елементи кислородни условия (разтворен О2)
3. Постигане и запазване на
добро химично състояние
1. Предотвратяване влошаването
на екологичното състояние;
2. Опазване, подобряване и
възстановяване на водното тяло
за постигане на добро екологично
състояние;
- постигане и запазване на добро
екологично състояние по
биологични елементи - МЗБ, ФП,
МФБ
- постигане и запазване на добро
екологично състояние по
физикохимични елементи кислородни условия (разтворен О2)
3. Постигане и запазване на
добро химично състояние

2027 г.
МЗБ и МФ;
- Постигане и запазване на добро
състояние по физикохимични
елементи - БПК, N-NH4, N-NO2, Ntotal, P-PO4, P-total;
5. Запазване на добро химично
състояние.

1. Запазване на добро екологично
състояние;
2. Запазване на добро химично
състояние.

1. Запазване на добро екологично
състояние;
2. Запазване на добро химично
състояние.

 Подземни водни тела
Подземните водни тела попадащи на територията на Община Бургас съгласно Изх. № 0510-679/А3 от 03.06.2022 г. на БДЧР Варна:
 BG2G000000Q008 – Порови води в кватернера на р. Айтоска;
 BG2G000000Q009 - Порови води в кватернера на р. Средецка – Мандра;
 BG2G000000N022 - Порови води в неоген - сармат Средец;
 BG2G000000N021 – Порови води в неоген – сармат Айтос;
 BG2G000000N025 - Порови води в неоген – Бургас;
 BG2G00000PG029 – Порови води в палеоген-еоцен, олигоцен Бургас;
 BG2G00000K2034 – Пукнатинни води в K2t cn-st-Бургаска вулканична северно и
западно от Бургас;
 BG2G00000К2035 - Карстови води н ВК2t сn-st-Бургаска вулканична южно от
Бургас.
Характеристиките на подземните водни тела съгласно ПУРБ ЧРБУ 2021 – 2021 г. са както
следва:
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Подземно водно тяло BG2G000000Q008 - Порови води в кватернера на р. Айтоска
 площ на подземното водно тяло – 102.93 km2;
 разкрита площ – 69.8 km2;
 тип – безнапорно;
 характеристика на покриващите водното тяло пластове в зоната на подхранване –
пясък, глини, песъчлива глина;
 естествени ресурси – 149 l/s;
 разполагаеми ресурси – 149 l/s;
 разрешение водни количества – 26.2 l/s;
 експлоатационен индекс – 17.6 %;
 дебелина на ПВТ – 15-20 m;
 коефициент на филтрация 10-250 m3/ден;
 водопроводимост – 100-200 m2/ден.
Количественото състояние на ПВТ е добро, за разлика от химично състояние, което е
определено като лошо. Параметрите, обуславящи лошото химично състояние са NO3.
Подземно водно тяло BG2G000000Q009 - Порови води в кватернера на р. Средецка –
Мандра
 площ на подземното водно тяло – 231.94 km2;
 разкрита площ – 140.12 km2;
 тип – безнапорно;
 характеристика на покриващите водното тяло пластове в зоната на подхранване –
глини, пясъци, чакъл;
 естествени ресурси – 137 l/s;
 разполагаеми ресурси – 137 l/s;
 разрешение водни количества – 46 l/s;
 експлоатационен индекс – 33.6 %;
 дебелина на ПВТ – 12 m;
 коефициент на филтрация 15 m3/ден;
 водопроводимост – 150 m2/ден.
Количественото състояние на ПВТ е добро, за разлика от химично състояние, което е
определено като лошо. Параметрите, обуславящи лошото химично състояние са РО4.
Подземно водно тяло BG2G000000N022 - Порови води в неоген - сармат Средец
 площ на подземното водно тяло – 156.86 km2;
 разкрита площ – 66.08 km2;
 тип – безнапорно;
 характеристика на покриващите ВТ пластове в зоната на подхранване – глини;
 естествени ресурси – 25 l/s;
 разполагаеми ресурси – 25 l/s;
 разрешение водни количества – 3.6 l/s;
 експлоатационен индекс – 14.6 %;
Количественото и химично състояние на ПВТ е добро.
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Подземно водно тяло BG2G000000N021 – Порови води в неоген – сармат Айтос
 площ на подземното водно тяло – 68.08 km2;
 тип – безнапорно;
 характеристика на покриващите водното тяло пластове в зоната на подхранване –
пясъчно-чакълести отложения с кф = 20-60 м/д;
 обща характеристика на геоложките пластове – еднороден;
 разкрита площ – 41.81 km2;
 разполагаеми ресурси – 25 l/s;
 разрешени водни количества – 0.0 l/s;
 експлоатационен индекс – 0.
Количественото и химично състояние на ПВТ е добро.
Подземно водно тяло BG2G000000N025 - Порови води в неоген – Бургас
 площ на подземното водно тяло – 114.35 km2;
 разкрита площ – 96.32 km2;
 тип – безнапорно;
 характеристика на покриващите водното тяло пластове в зоната на подхранване –
глина, песъчлива, жълтеникава и кафява, дребнозърнест до прахово-глинест,
слабоспоен пясъчник и дребен пясък;
 обща характеристика на геоложките пластове – еднороден;
 разполагаеми ресурси – 51 l/s;
 разрешени водни количества – 19.2 l/s;
 експлоатационен индекс – 38.4.
Подземно водно тяло с код BG2G00000PG029 – Порови води в палеоген-еоцен,
олигоцен Бургас
 площ на подземното водно тяло – 778.977 km2;
 тип – напорно;
 характеристика на покриващите водното тяло пластове в зоната на подхранване –
глинесто-мергелен фациес, представен от глини, мергели с прослойки от пясъчни
пластове;
 обща характеристика на геоложките пластове – еднороден;
 разкрита площ – 518.41 km2;
 разполагаеми ресурси – 196 l/s;
 разрешени водни количества – 11.05 l/s;
 свободни водни количества – 184.95 l/s;
 експлоатационен индекс – 1.7 %.
Количественото състояние на ПВТ е добро, за разлика от химично състояние, което е
определено като лошо. Параметрите, обуславящи лошото химично състояние са NO3 и Fe.
Подземно водно тяло с код BG2G00000К2034 - Карстови води в BK2t cn-st – Бургаска
вулканична северно и западно от Бургас
 площ на подземното водно тяло – 3013.93 km2;
 тип – напорно;
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характеристика на покриващите водното тяло пластове в зоната на подхранване –
открит (инфилтрация на валежи в зоната на разкриване), делувиален слой, глина с
чакълчета;
 обща характеристика на геоложките пластове – еднороден;
 разкрита площ – 2423.03 km2;
 разполагаеми ресурси – 258 l/s;
 разрешени водни количества – 54.9 l/s;
 експлоатационен индекс – 21.3 %.
 литоложки строеж на ПВТ – андезити, вулкански фациеси седименти;
 дебелина на ПВТ – 30-200 m;
 коефициент на филтрация – 1 m/ден;
 водопроводимост – 4.4-20 m2/ден.
ПВТ е определено в добро количествено и лошо химично състояние. Параметрите,
обуславящи лошото химично състояние са NO3.
Подземно водно тяло с код BG2G00000К2035 - Карстови води н ВК2t сn-st-Бургаска
вулканична южно от Бургас
 площ на подземното водно тяло – 1597.33 km2;
 тип – напорно;
 характеристика на покриващите водното тяло пластове в зоната на подхранване –
открит (инфилтрация на валежи в зоната на разкриване);
 обща характеристика на геоложките пластове – еднороден;
 разкрита площ – 1296.78 km2;
 разполагаеми ресурси – 297 l/s;
 разрешени водни количества – 7.0 l/s;
 експлоатационен индекс – 2.4%.
ПВТ е определено в добро количествено и химично състояние.
Целите за подземните водни тела са определени на база конкретните параметри с
концентрации на РС и средна стойност за периода (2010-2014 г.) над стандарта или
праговата стойност. Същите са посочени в Приложение 5-2 от ПУРБ-Черноморски район и
са представени в следващата Таблица XIII-3:
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Таблица XIII-3. Цели за опазване на околната среда за подземни водни тела в Община Бургас, съгласно ПУРБ на Черноморски район на басейнов управление на водите
Код на
водното тяло

Наименование на
водното тяло

BG2G00000
0Q008

Порови води в
кватернера на р.
Айтоска

BG2G000000
Q009

Порови води в
кватернера на р.
Средецка – Мандра

Цел/Година
2015
1.Недопускане понататъшно
влошаване на химичното състояние
на ПВТ по показателя: NO3
2.Постигане на добро количествено
състояние с намаляване на
водовземането в системи със
значим натиск на черпене.

2021
1. Предотвратяване влошаването на
химичното състояние по показателя
NO3 и намаляване под ПС.
2. Опазване, подобряване и
възстановяване на водното тяло за
постигане на добро химично
състояние.
3. Предотвратяване на
въздействието от нерагламентирани
сметище в-ху химичното състояние
на подземните води чрез
ограничаване отвеждането на
замърсители в подземните води.
4. Постигане на добро
количествено състояние с
намаляване на водовземането в
системи със значим натиск на
черпене.
5.В установени участъци на
взаимодействие на ПВТ с р.
Айтоска - замърсяване с азотни
съединенияр - предотвратяване,
прогресивно намаляване и
прекратяване на замърсяването от
емисии, зауствания и изпускания
на замърсители. 6. Зони за
извличане на вода за човешка
консумация - недопускане
постъпването на
замърсители във водоизточниците;

1.Недопускане понататъшно
влошаване на химичното състояние
на ПВТ по показателя: PO4.
2.Запазване на добро количествено
състояние .

1. Предотвратяване влошаването на
химичното състояние по
показателя РО4 и намаляване под
ПС
2. Опазване, подобряване и
възстановяване на водното тяло за

2027
1. Предотвратяване влошаването
на химичното състояние по
показателя NO3 и непревишаване
на ПС.
2. Опазване, подобряване и
възстановяване на водното тяло
за постигане на добро химично
състояние.
3. Предотвратяване на
въздействието от
нерагламентирано сметище в-ху
химичното състояние на
подземните води чрез
ограничаване отвеждането на
замърсители в подземните води.
4. Постигане на добро
количествено състояние с
намаляване на водовземането в
системи със значим натиск на
черпене.
5.В установени участъци на
взаимодействие на ПВТ с р.
Айтоска - замърсяване с азотни
съединенияр - предотвратяване,
прогресивно намаляване и
прекратяване на замърсяването от
емисии, зауствания и изпускания
на замърсители.
6. Зони за извличане на вода за
човешка консумация недопускане постъпването на
замърсители във
водоизточниците;
1. Предотвратяване влошаването
на химичното състояние по
показателя РО4 и непревишаване
на ПС
2. Опазване, подобряване и
възстановяване на водното тяло

Срок за
постигане на
целта
2027 г.

2027 г.

Обосновка
Естественни
предпоставки: ВХ е
изграден от алувиални
отложения с висока
водопропускливост пясъци, гравий и
песъчливи глини.
Локалното замърсяване в
подземните води се дължи
на дифузни източници:
1. развито земеделие;
2. липса на защитни
екрани при селищните
депа за отпадъци;
4. наличие на селища без
ПСОВ.
Естествените условия не
позволяват подобряване
на състоянието на водното
тяло в определения срок.

Естественни
предпоставки: ВХ е
изграден от алувиални
отложения с висока
водопропускливост чакъли, пясъци и
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Таблица XIII-3. Цели за опазване на околната среда за подземни водни тела в Община Бургас, съгласно ПУРБ на Черноморски район на басейнов управление на водите
Код на
водното тяло

Наименование на
водното тяло

BG2G000000
N022

Порови води в
неоген - сармат
Средец

BG2G000000
N021

Порови води в
неоген – сармат
Айтос

BG2G000000
N025

Порови води в
неоген – Бургас

Цел/Година
2015

1. Запазване на добро химично
състояние
2.Запазване на добро количествено
състояние
1. Запазване на добро химично
състояние
2.Запазване на добро количествено
състояние
1.Недопускане понататъшно
влошаване на химичното състояние
на ПВТ по показателя:РО4.
2.Постигане на добро количествено
състояние с намаляване на
водовземането в системи със
значим натиск на черпене.

2021
постигане на добро химично
състояние.
3. Предотвратяване на
въздействието от нерагламентирани
сметище в-ху химичното състояние
на подземните води чрез
ограничаване отвеждането на
замърсители в подземните води.
4. Запазване на добро количествено
състояние.
5.В установени участъци на
взаимодействие на ПВТ с р.
Средецка- Меандра - замърсяване с
азотни и фосфорни съединения предотвратяване, прогресивно
намаляване и прекратяване на
замърсяването от емисии,
зауствания и изпускания на
замърсители.6. Зони за извличане
на вода за човешка консумация недопускане постъпването на
замърсители във водоизточниците;
1. Запазване на добпро химично
състояние
2. Запазване на добро количествено
състояние
1. Запазване на добпро химично
състояние
2. Запазване на добро количествено
състояние
1. Предотвратяване влошаването на
химичното състояние по
показателите РО4 и манган и
намаляване под ПС, обръщане на
посоката на възходящата
тенденция.
2. Опазване, подобряване и

2027
за постигане на добро химично
състояние.
3. Предотвратяване на
въздействието от
нерагламентирани сметище в-ху
химичното състояние на
подземните води чрез
ограничаване отвеждането на
замърсители в подземните води.
4. Запазване на добро
количествено състояние.
5.В установени участъци на
взаимодействие на ПВТ с р.
Средецка- Меандра - замърсяване
с азотни и фосфорни съединения
- предотвратяване, прогресивно
намаляване и прекратяване на
замърсяването от емисии,
зауствания и изпускания на
замърсители.6. Зони за извличане
на вода за човешка консумация недопускане постъпването на
замърсители във
водоизточниците;
1. Запазване на добро химично
състояние
2. Запазване на добро
количествено състояние
1. Запазване на добро химично
състояние
2. Запазване на добро
количествено състояние
1. Предотвратяване влошаването
на химичното състояние по
показателите РО4 и манган и
намаляване под ПС, обръщане на
посоката на възходящата
тенденция.
2. Опазване, подобряване и

Срок за
постигане на
целта

Обосновка
песъчливи глини.
Повишеното съдържание
на замърсителите в
подземните води се дължи
на дифузни източници
предимно развито селско
стопанство. Установени
участъци на
взаимодействие с р.
Средецка - вероятно
замърсяване с PO4-P, P
tot . Значим натиск от
водовземане в определени
участъци- с
експлоатационен
индекс >40%.

2015

-

2015

-

2027 г.

Незащитен водоносен
хоризонт, уязвим на
повърхностни
замърсявания,
подхранване от валежи.
Продължителен период за
изпълнение на мерките
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Таблица XIII-3. Цели за опазване на околната среда за подземни водни тела в Община Бургас, съгласно ПУРБ на Черноморски район на басейнов управление на водите
Код на
водното тяло

Наименование на
водното тяло

Цел/Година
2015

BG2G00000P
G029

Порови води в
палеоген-еоцен,
олигоцен Бургас

1.Недопускане по нататъшно
влошаване на химичното състояние
на ПВТ по показателя NO3.
2.Запазване на добро количествено
състояние.

BG2G00000K
2034

Пукнатинни води в
K2t cn-st-Бургаска
вулканична северно
и западно от Бургас

1. Недопускане понататъшно
влошаване на хим. състояние на
ПВТ по показател NO3.
2. Запазване на добро количествено
състояние.

2021
възстановяване на водното тяло за
постигане на добро химично
състояние.
3. Постигане на добро
количествено състояние с
намаляване на водовземането в
системи със значим натиск на
черпене.

2027
възстановяване на водното тяло
за постигане на добро химично
състояние.
3. Постигане на добро
количествено състояние с
намаляване на водовземането в
системи със значим натиск на
черпене.

1. Предотвратяване влошаването на
химичното състояние по
показателите NO3.и намаляване
под ПС.
2.Опазване, подобряване и
възстановяване на водното тяло за
постигане на добро химично
състояние.
3. Запазване на добро количествено
състояние.
4. Опазване на добро състояние в
зоните за защита на водите около
водоизточници за питейно-битово
водоснабдяване чрез спазване на
забраните и ограниченията в
Наредба 3
1.Предотвратяване влошаването на
хим. състояние по показателя NO3
и намаляване под ПС.
2. Опазване, подобряване и
възстановяване на водното тяло за
постигане на добро хим. състояние.
3. Запазване на добро количествено
състояние.
4. Опазване на добро състояние в
зоните за защита на водите около
водоизточници за питейно-битово
водоснабдяване чрез спазване на
забраните и ограниченията в
Наредба №3/16.10.2000 г.

1. Предотвратяване влошаването
на химичното състояние по
показателите NO3.и намаляване
под ПС, обръщане на посоката на
възходящата тенденция.
2. Опазване, подобряване и
възстановяване на водното тяло
за постигане на добро химично
състояние.
3. Запазване на добро
количествено състояние.
4. Опазване на добро състояние в
зоните за защита на водите около
питейно битовите водоизточници
чрез спазване на забраните и
ограниченията в Наредба 3
1.Предотвратяване влошаването
на хим. състояние по показателя
NO3 и намаляване под ПС,
обръщане по посоката на
възходящата тенденция.
2. Опазване, подобряване и
възстановяване на водното тяло
за постигане на добро хим.
състояние.
3. Запазване на добро
количествено състояние
4. Опазване на добро състояние в
зоните за защита на водите около
водоизточници за питейно-битово

Срок за
постигане на
целта

2027 г.

2027 г.

Обосновка
относно дифузно
замърсяване предимно от
дренажи от градове и
инфраструктора без
канализация и техния
ефект. Значим натиск от
водовземане - с
експлоатационен
индекс >40%.
Продължителен период за
изпълнение на мерките
относно дифузно
замърсяване от селското
стопанство и техния
ефект.

Естествени условия –
открит (инфилтрация на
валежи в зоната на
разкриване), делувиален
слой, глина с чакъл.
Антропогенно
въздействие. Развитието
на земеделието, като
отглеждане на
монокултури и
прилагането на
изкуствени азотни торове
в близкото минало,
предизвиква отрицателни
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Таблица XIII-3. Цели за опазване на околната среда за подземни водни тела в Община Бургас, съгласно ПУРБ на Черноморски район на басейнов управление на водите
Код на
водното тяло

BG2G00000К
2035

Наименование на
водното тяло

Карстови води н
ВК2t сn-st-Бургаска
вулканична южно от
Бургас

Цел/Година
2015

1. Запазване на добро химично
състояние
2.Запазване на добро количествено
състояние

2021

1. Запазване на добро химично
състояние.
2. Запазване на добро
количествено състояние

2027
водоснабдяване чрез спазване на
забраните и ограниченията в
Наредба №3.

1. Запазване на добро химично
състояние.
2. Запазване на добро
количествено състояние

Срок за
постигане на
целта

-

Обосновка
промени в състава на
почвата и съответно на
водите. Разходите за
прилагането на
технологии за очистване
на ВТ са
непропорционално
високи. Райони със
значим натиск: Свети
Влас, Кошарица, Несебър,
Равда, Каблешково,
Александрово.
-

*Източник: Приложение 5.2. от ПУРБ на БДЧР 2016-2021 г.
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 Зони за защита на водите
С Изх. № 05-10-679/А3/03.06.2022 г., Директорът на БДЧР посочва зоните за защита на
водите по чл. 119а от ЗВ, съгласно ПУРБ 2016-2021 г., попадащи на територията на
Община Бургас, а именно:
- Зони за защита на питейните води, съгласно чл.119а, ал.1, т. 1 от ЗВ с код
BG2DGW000000Q008,
BG2DGW000000Q009,
BG2DGW00000PG029,
BG2DGW00000K2034, BG2DGW00000K2035, BG2DGW000000N021;
- Зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна и
уязвима (южна) зона, съгласно чл.119а, ал.1, т.3 от Закона за водите;
- Защитени територии и зони, определени или обявени за опазване на местообитания
и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на
водите е важен фактор за тяхното опазване съгласно чл.119а, ал.1, т.5 от ЗВ с код и
наименование BG0000151 „Айтоска планина“, BG0000242 „Залив ченгене скеле“,
BG0000270 „Атанасовко езеро“, BG0000271 „Мандра - пода“, BG0000273 „Бургаско
езеро“, BG0001502 „Отманли“, BG0000230 „Факийска река“.
Мерки насочени към опазване на зоните за защита за питейно-битово водоснабдяване
съгласно Приложение 7.2в към ПУРБ БДЧР:
Таблица XIII-4: Мерки за опазване на зоните за защита за питейно-битово водоснабдяване
№
Име на мярката
Действие
1. Забрани и ограничения за изпълнение на

2.

3.

4.

дейности в зоните за защита на питейните
води и в определените санитарноохранителни зони (СОЗ) и буферните зони
около водовземните съоръжения/системи
Забрани и ограничения за изпълнение на
дейности в зоните за защита на питейните
води и в определените санитарноохранителни зони (СОЗ) и буферните зони
около водовземните съоръжения/системи
Забрани и ограничения за изпълнение на
дейности в зоните за защита на питейните
води и в определените санитарноохранителни зони (СОЗ) и буферните зони
около водовземните съоръжения/системи
Опазване на повърхностните води
предназначени за питейно-битово
водоснабдяване

5.

Опазване на повърхностните води
предназначени за питейно-битово
водоснабдяване

6.

Опазване на повърхностните води
предназначени за питейно-битово
водоснабдяване

7.

Опазване на повърхностните води
предназначени за питейно-битово
водоснабдяване

Контрол на ограниченията и забраните в границите
на СОЗ и зоните за защита на питейни води

Определяне на СОЗ около съоръженията за ПБВ
съгласно действащото законодателства
Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно
заповедта за определяне на зоната и списъка по
приложение № 3 към Националния каталог от мерки
(ПУРБ)
Забрана за сечи, с изключение на санитарни и
отгледни сечи, във водосбора на водохващаниия от
повърхностни води, предназначени за питейно
битово водоснабдяване
Ограничаване, преустановяване или предписване на
допълнителни изисквания към дейността на обекти,
емитиращи едно или повече замърсяващи вещества
или показатели на замърсяване създаващи риск за
влошаване на състоянието на зони за защита на
питейните води.
Прилагане на забрани и ограничения при одобряване
на инвестиционни предложения във водосбора на
язовири, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване с цел намаляване на необходимостта
от пречистване на питейните води
Забрана за извършването на стопански дейности в
язовири, предвидени за използване за питейнобитово водоснабдяване

*Източник: Приложение 7.2в от ПУРБ 2016-2021 г.
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Зони за защита на водите, в които водите са чувствителни към биогенни елементи,
съгласно чл. 119а, ал. 1, т.3 от ЗВ
Община Бургас попада в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи –
чувствителна и уязвима зона, съгласно чл.119а, ал.1, т.3 от ЗВ.
Чувствителните и уязвими зони са територии, обявени за защитени, тъй като водните тела
в тези зони са чувствителни към влиянието на хранителни съставки - биогенни елементи
(основно азот и фосфор) във водата.
 Нитратно уязвими зони
Териториите, определени за защита на повърхностните и подземните водни тела от
замърсяване на водите, причинено или предизвикано от нитрати от земеделски източници,
се определят като нитратно уязвими зони. Уязвимите зони се определят в съответствие с
изискванията на Директива 91/676/ЕЕС относно защита на водите от замърсяване с
нитрати от земеделски източници.
 Чувствителна зона
Понятието „чувствителни зони” е термин, характеризиращ водоприемника, който се
намира или има риск да достигне състояние на еутрофикация - обогатяване с биогенните
елементи азот и фосфор.
Мерки насочени към опазване на зоните за защита за чувствителни и нитратно уязвими
зони съгласно Приложение 7.2в към ПУРБ БДЧР:
Таблица XIII-5: Мерки за опазване на зоните за защита за чувствителни и нитратно уязвими
Име на мярката
Действие
№
1.

Намаляване на замърсяването с нитрати от
земеделски източници

2.

Намаляване на замърсяването с нитрати от
земеделски източници

3.

Намаляване на замърсяването с нитрати от
земеделски източници

4.

Намаляване на замърсяването с нитрати от
земеделски източници

5.

Разработване на програми за ограничаване и
ликвидиране на замърсяването в
чувствителните зони

Забрана за торене в определени периоди от
време съгл. Програмата от мерки за
ограничаване и предотвратяване на
замърсяването с нитрати на МЗХ
Контрол на изпълнението на програми от мерки
за ограничаване и предотвратяване на
замърсяването с нитрати от земеделски
източници
Разработване на програми за ограничаване и
ликвидиране на замърсяването в уязвимите зони
Прилагане на приетите програми от мерки за
ограничаване и предотвратяване на
замърсяването с нитрати от земеделски
източници в нитратно уязвими зони
Разработване на програми за ограничаване и
ликвидиране на замърсяването в
чувствителните зони

*Източник: Приложение 7.2в от ПУРБ 2016-2021 г.
Зони за защита на водите, съгласно чл.119а, ал.1, т.5 от ЗВ
Тези зони са територии, обявени за опазване на местообитания или биологични видове, в
които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за
тяхното опазване, включително съответните обекти на „НАТУРА 2000”. Обектите на
„НАТУРА 2000” са зони, обявени съгласно Директива 92/43/ЕЕС за запазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко Директива за
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хабитатите) и Директива 2009/147/ЕС за съхранение на дивите птици (наричана накратко
Директива за птиците). Територията на Община Бургас попада в границите на зони за
защита на водите, определени или обявени за опазване на местообитания и биологични
видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен
фактор за тяхното опазване – BG0000151 „Айтоска планина“, BG0000242 „Залив ченгене
скеле“, BG0000270 „Атанасовко езеро“, BG0000271 „Мандра - пода“, BG0000273
„Бургаско езеро“, BG0000230 „Факийска река“.
Таблица XIII-6: Зони за защита на водите, съгласно чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите

(ЗВ) на територията на Община Бургас, попадащи в обхвата на БДЧР
ЕИК на
защитенат
а зона

Наименова
ние на ЗЗ

Площ
на
цялата
ЗЗ, km2

Площ на ЗЗ на
територията
на БДЧР, km2

Код на водното
тяло, което попада
в защитената зона

Площ
на
водното
тяло
km2
231.2
99.96
60.56
65.49
107.1

Площ на частта от
водното тяло,
върху която
попада
съответната ЗЗ,
km2
42.7
53.6
43.15
45.15
92.78

BG0000151

Айтоска
планина

293.7

293.7

BG2SE900R030
BG2SE900R036
BG2SE900R024
BG2SE900R025
BG2SE900R026

BG0000242

Залив
ченгене
скеле

1.89

1.89

BG2IU100R003

31.49

1.89

BG0000270

Атанасовко
езеро

BG0000271

Мандра
пода

BG0000273

BG0000230

BG2SE900L027
BG2SE900R025
BG2SE900R026
BG2MA100L001
BG2MA107L002
BG2MA200R003
BG2MA400R004
BG2MA600R005
BG2SE900R036
BG2SE900R1034
BG2SE900R1035
BG2SE900L037
BG2MA400R004
BG2MA700R007
BG2MA400R008
BG2MA400R009
BG2MA400R010
BG2MA107L002

52.24
65.49
107.1
31.19
130.4
27.75
65.7
100
99.96
43.45
49.8
109.2
65.7
67.71
180.8
15.37
93.39
130.4

40.49
18.68
12.87
13.72
42.52
4.3
0.8
0.003
1.13
0.1
0.4
28.94
12.43
0.3
27.71
0.1
0.3
0.1

72.04

72.04

61.34

61.34

Бургаско
езеро

30.57

30.57

Факийска
река

41.04

41.04

-

*Източник: ПУРБ 2016-2021 г. БДЧР (Приложение 3.5.1)

Мерки, насочени към опазване на защитени територии и зони, определени или обявени за
опазване на местообитания и биологични видове съгласно Приложение 7.2в към ПУРБ
БДЧР:
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Таблица XIII-7. Мерки за опазване на защитени територии и зони, определени или обявени за
опазване на местообитания и биологични видове
№
Име на мярката
Действие
1.

Запазване и подобряване на състоянието на зоните
за защита на водите

2.

Запазване и подобряване на състоянието на зоните
за защита на водите

3.

Подобряване на хидроморфологичното състояние
на реките

Осигуряване на водни количества във
връзка с постигане на БПС на предмета на
опазване в защитените зони от Натура 2000
Определяне на изискванията към
количеството и качеството на водите при
разработване на плановете за управление
на защитени зони и територии, зависими от
повърхностните или от подземните води
Забрана за нови корекции на участъци от
реките, попадащи в границите на защитени
територии и защитени зони от НЕМ Натура
2000

*Източник: Приложение 7.2в от ПУРБ 2016-2021 г.
 Санитарно-охранителни зони
Санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейнобитово водоснабдяавне и около водоизточниците на минерални води, използвани за
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди
Съгласно информация на БДЧР, представена с Изх. №05-10-679/А3/03.06.2022г.
територията на Община Бургас попада в границите на следните санитарно-охранителни
зони (СОЗ):
- Пояси І и ІІ на Б-108, учредени със Заповед на МОСВ №РД-5/04.01.2018 г.;
- Пояси І и ІІ на Б-165, учредени със Заповед на МОСВ №РД-687/29.08.2012 г.;
- Пояси І, ІІ и ІІІ на Б-166, с. Рудник Бургас, учредени със Заповед на МОСВ № РД686/29.08.2012г.;
- Пояси ІІ и ІІІ на Б-176, Б-191, ШК; Б-181, Б-178, Б-165, учредени със Заповед на
МОСВ № РД-687/29.08.2012г.;
- Пояс І на Б-176, Б-191, учредени със Заповед на МОСВ № РД-687/29.08.2012г.;
- Пояс І на Б-178, учреден със Заповед на МОСВ № РД-687/29.08.2012г.;
- Пояс І на Б-181, учреден със Заповед на МОСВ № РД-687/29.08.2012г.;
- Пояси ІІ и ІІІ на Б-20, Б-88 и мин. находище Съдиево, учредени със Заповед на
МОСВ № РД-877/25.08.2004г.;
- Пояси І и ІІ на Б-81, учредени със Заповед на МОСВ № РД-5/04.01.2018г.;
- Пояс ІІІ на Б-81, Б-108, учредени със Заповед на МОСВ № РД-5/04.01.2018г.;
- Пояс ІІІ на ЕТК-6, ЕТК-13 ВС „Българово“, учредени със Заповед на Директора на
БДЧР № РД-6/11.05.2004г.;
- Пояси І, ІІ и ІІІ на Каптиран извор с. Брястовец, община Бургас, учредени със
Заповед на Директора на БДЧР №РД-4/28.01.2014 г.;
- Пояси І, ІІ и ІІІ на ТК – 1 Андела, учредени със Заповед на Директора на БДЧР
№РД-19/28.05.2007 г.;
- Пояси І, ІІ и ІІІ на ШК „Димчево“, учредени със Заповед на Директора на БДЧР
№РД-2/24.02.2016 г.;
- Пояс І на ШК „Димчево“, учреден със Заповед на МОСВ №РД-687/29.08.2012 г.;
При реализиране на бъдещи проекти в района на учредените СОЗ ще бъдат съобразени
съответните забрани и ограничения, като няма да се допуска пряко и непряко отвеждане на
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опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в НАРЕДБА № 3 от
16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и
експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и
съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на
минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
Предвидените дейности в ПУО са в съответствие със заложените в ПУРБ 2016-2021г.
мерки по отношение на „Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени
дейности“, „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и
влошаване“, „Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници“ и т.н.
Мерките заложени в ПоМ на ПУРБ 2016-2021 г., с конкретно действие за община Бургас,
съгласно становище на БДЧР са както следва:
- Изпълнение на мярка UW_2_5 от ПУРБ 2016-2021 г. „Осигуряване на събиране,
отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените места” с действие:
„Изпълнение на проекти за изграждане, реконструкция или модернизация на
канализационна система вкл. ГПСОВ, определени за конкретните агломерации с
над 2000 е.ж., съгласно приложение №5 към Националния каталог от мерки за
доизграждане на канализационната мрежа на кв.Сарафово, гр.Бургас.; Изграждане
на канализация на кв.Рудник; Изграждане на канализация на кв. Черно море;
изграждане на КПС и тласкател до ПСОВ Ветрен; Доизграждане на 80 %
канализация на кв. Ветрен, гр. Бургас, Изграждане на канализация на кв. Банево, гр.
Бургас; Изграждане на канализация гр. Българово; Изграждане на ПСОВ
гр. Българово; Доизграждане на нова канализационна мрежа с необходимия
капацитет на гр. Бургас; Изграждане и/или реконструкция на канализационната
мрежа на кв. „Крайморие“, гр. Бургас; Изграждане на ПСОВ / КПС (в т.ч. 2
бр.тласкатели за включване в ПСОВ Бургас)- кв. „Крайморие“, гр. Бургас).
- Изпълнение на мярка UW_2_2 от ПУРБ 2016-2021 г. „Осигуряване на събиране,
отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените места“, с действие
„Изпълнение на проекти за изграждане, доизграждане, реконструкция или
модернизация на канализационна система за агломерации с под 2000 е.ж, вкл.
доизграждане на канализация когато има изградена ПСОВ или осигуряване на
подходящо пречистване (чрез изграждане на ПСОВ или отвеждане към друга
ПСОВ), когато има изградена канализация“ - Доизграждане на канализация с.
Маринка.
- Изпълнение на мярка DP_14 от ПУРБ 2016-2021 г. „Намаляване на дифузното
замърсяване от отпадъци от населени места”, с действие: „.Изпълнение на проекти
за закриване на общинските депа за битови отпадъци, които не отговарят на
нормативните изисквания, съгласно приложение 2 към Националния каталог от
мерки. - Закриване и рекултивация на общинско депо гр. Бургас”.
Посочените мерки са включени в програмата за реализация на ПИРО 2021-2027 г.
План за управление на риска от наводнения (ПУРН 2016-2021г.), съгласно Директива
2007/60/ЕС
Съгласно информация на БДЧР, представена с Изх. №05-10-679/А3/03.06.2022г.
територията на Община Бургас попада в следните райони със значителен потенциален
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риск от наводнения (РЗПРН) с код и наименование BG2_APSFR_SE_05 „Дермендере –
Черно море“ и BG2_APSFR_SE_06 „Садиевска-Съдиево“, BG2_APSFR_SE_02 „АйтоскаАйтос“, BG2_APSFR_SE_03 „Чукарска - Равнец“, BG2_APSFR_BS_07 „Черно море Бургас“, съгласно извършената оценка по чл.146г от ЗВ в Черноморски район за
управление на водите.
Таблица XIII-7. Определени райони със значинелен потенциален риск от наводнения по чл.146 от
ЗВ в Черноморски район за управление на водите на територията на Община Бургас
Код РЗПРН

Име на РЗПРН

BG2_APSFR_SE_02

Айтоска-Айтос

BG2_APSFR_SE_03

Чукарска - Равнец

BG2_APSFR_SE_05

Дермендере – Черно
море
Садиевска-Съдиево

BG2_APSFR_SE_06

BG2_APSFR_BS_07

Черно море - Бургас

Водно тяло

Населено
място
Българово

Бургас

Степен на
риск
висок

Равнец

Бургас

висок

Рудник

Бургас

среден

BG2SE900R024

Съдиево

Айтос

среден

BG2ВS000С008
BG2SE900L027
BG2SE900R036
BG2SE900L037
BG2MA100L001
BG2MA100L002

Бургас

Бургас

висок

BG2SE900R024
BG2SE900R034
BG2SE900R033
BG2SE900R026

Община

През 2021 г. е изготвена ПОРН за БДЧР за втори цикъл 2022-2027 г. във връзка с
разработване на втори ПУРН за периода 2022-2027 г. Документът представя актуализирана
предварителна оценка на риска от наводнения в Черноморски район за басейново
управление (РБУ), изготвена в изпълнение на изискванията на чл. 146а от Закона за
водите. Предварителната оценка на риска от наводнения се извършва като начален етап от
процеса на управление на риска от наводнения, съгласно Директивата за наводненията
(ДН). В Р България, дейностите по прилагане на етапите от ДН - ПОРН, картиране на
районите под заплаха и риск от наводнения и изготвяне на плановете за управление на
риска от наводнения (ПУРН), предоставят единствените анализи и документи на
национално ниво, чиято крайна цел е оценка на настоящата заплаха и риск от наводнения
в страната и планиране на мерки за ефективното предотвратяване на наводненията и
ограничаване на последиците от тях.
Съгласно извършената актуализация на РЗПРН за периода 2022-2027 г. и Заповед №РД805/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите, Районите със значителен
потенциален риск от наводнения BG2_APSFR_SE_06 и BG2_APSFR_SE_02 са част от нов
РЗПРН с код BG2_APSFR_SE_100: „Айтоска р. - от гр. Айтос до гр. Бургас“. Районите със
значителен потенциален риск от наводнения BG2_APSFR_SE_05 и BG2_APSFR_BS_07 са
част от нов РЗПРН с код BG2_APSFR_BS_102: „Черно море - гр. Бургас“.
Съгласно Изх. № 05-10-679/А3/03.06.2022 г. на БДЧР, приложимите мерки от ПоМ на
ПУРН 2016-2021 г. отнасящи се до Община Бургас са както следва:
 Изпълнение на мярка PRE53-PRO38-REAC126 от ПУРН 2016-2021 г.:
- Да се предвиди допълнителна локална защита за всички потенциални
източници на замърсяване от ПСОВ-Меден рудник (без хвостохранилищата
в съседство) – по индивидуални проекти за всеки обект;
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Изграждане на дига с дължина 300 m и височина от 1 до 3 m за защита на
международния път Варна-Бургас в участък до Мандренското езеро – гр.
Бургас.
Изпълнение на мярка PRE23-PRO5-REAC24 от ПУРН 2016-2021 г.:
- Оценка за отвеждането и дренирането на дъждовните води и в частност на
канализационните мрежи на с. Равнец.
Изпълнение на мярка PRE27 -REAC28 от ПУРН 2016-2021 г.:
- Почистване и стопанисване на речните легла в границите на урганизирана
територия – с. Равнец – 2000 m; участък от р. Малката река, северно от с.
Равнец, на 500 m срещу течението от точка в северния край на селото;
участък от р. Малката река (некоригиран) южно от с. Равнец, на 300 m по
течението.
Изпълнение на мярка PRE56 – PRO41-REAC129 от ПУРН 2016-2021 г.:
- Разширяване на „тесните места“ като мостове и др., които водят до
подприщване на речния отток - реконструкция на мостове в района на ж.п.
гара „Дружба“ - 2 бр.;
- Разширяване на „тесните места“ като мостове и др., които водят до
подприщване на речния отток - 6 бр. в рамките на с. Равнец.;
Изпълнение на мярка PRE62 – PRO47 от ПУРН 2016-2021 г.:
- Изграждане на отводнителни канали за предотвратяване наводненията в
кв. Долно Езерово - Подобект 1 - 5 978 910 лв. (етап 1 - 2 986 035 лв.; етап 2
- 2 992 875 лв.).
Изпълнение на мярка RR20 – REAC111 от ПУРН 2016-2021 г.:
- Възстановяване след бедствие на стоманобетонен мост на с. Маринка и
корекция на коритото на р. Маринка.
- Възстановяване след бедствие на облицована канавка на общински път
BGS9008 в участък от Топлофикация до кв. „Долно Езерово“.
- Възстановяване след бедствие на главен път BGS1039 в района на кв. Черно
море, гр. Бургас.
- Възстановяване след бедствие на улици в кв. „Долно Езерово“, гр. Бургас.
- Възстановяване след бедствие на обслужващата инфраструктура в с.о.
Рибарско селище „Ченгене скеле“, в землището на кв. Крайморие.
- Укрепване на компрометирана подпорна стена в „Приморски парк“,
гр. Бургас.
Създаване на управляеми полдери и малки буферни басейни в заливни тераси на
реките.
Изграждане на системи за ранно предупреждение, специално адресирани към
поройни наводнения, дължащи се на интензивни валежи с малък пространствен и
времеви обхват.
Дейности за защита на речните брегове и корита от ерозия, вкл. биологично
укрепване.
Постоянен мониторинг на застрояването в близост до заливаемите зони.
Премахване на незаконни постройки, подприщващи съоръжения, огради,
складирани материали и други намиращи се в границите на речните легла или
дерета.
Почистване и стопанисване на речните легла в границите на урбанизирана
-
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територия.
Ефективно управление на водните нива на язовири и ретензионни водохранилища.
Недопускане на преливане през короната на дигите при поройни валежи в
сравнително малки водосборни области.
Реконструкция и ремонт на язовири.
Информиране и осигуряване на широк достъп до информация на населението чрез
използването на съвременни способи и технологии.
Повишаване готовността на населението за реагиране при наводнения.
Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите свързани с
наводненията.
Разработване и актуализиране на плановете за защита при бедствия (част
наводнения).
Разработване и изпълнение на областни и общински програми за намаляване риска
от бедствия вкл. от наводнения.

Съгласно становище на БДЧР – Варна с изх. № 05-10-679/А3/03.06.2022 г. при изпълнение
на ПУО, по отношение на водните обекти следва да се спазват забраните и ограниченията
произтичащи от Закона за водите, а именно:
 Спазване на изискванията, произтичащи от Наредба № 6 за условията и
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, включително
рекултивация на клетката и собствен мониторинг. Съгласно чл. 44 от същата
Наредба, операторът на трябва да осъществява поддръжка и след експлоатационни
грижи за площадката на депото, в т.ч. контрол и наблюдение на параметрите на ОС
за срок не по-кратък от 30 години след закриване на депото.
 Спазване на ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да
доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните
води, регламентирани в Наредба № 3/2000 г. за СОЗ.
 Съгласно чл.7, ал.1 от Закона за водите, основен принцип при отношенията,
свързани със собствеността върху водните обекти е упражняването на собственост
без да се допуска нарушаване на цялостта и единството на хидроложкия цикъл и на
природната водна система.
 При извършване на дейности, граничещи с води и водни обекти – публична
държавна собственост е необходимо да се определят граници, в съответствие с
чл.155, ал.1, т.1 от Закона за водите.
 Спазване на забраните на чл.134, т.1, 4 и 6 от Закона за водите (ЗВ) за складиране
на пестициди, депониране и третиране на отпадъци; миенето и обслужването на
транспортни средства и техника и изхвърлянето на отпадъци;
 Спазване на изискванията на чл.143, т.1, 3 и 5 от ЗВ, съгласно които за защита от
вредното въздействие на водите не се допускат дейности, с които се нарушава
естественото състояние и проводимостта на речните легла, бреговете на реките и
крайбрежните заливаеми ивици и използването им като депа за земни и скални
маси и съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен
биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения.
 при извършване на дейности, граничещи с води и водни обекти – публична
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държавна собственост е необходимо да се определят граници, в съответствие с чл.
155, ал. 1, т.1 от Закона за водите.
Спазване на разпоредбите на чл.131 от ЗВ при аварийни случаи, създаващи
предпоставки за замърсяване на водите, собственикът или лицето, експлоатиращо
обекта – източник на замърсяване, е длъжно да вземе необходимите мерки за
ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването, съгласно авариен
план и уведоми басейновата дирекция.
Съгласно чл. 16, § 6, второ тире от Директива 2000/60/ЕС на Европейския
парламент и Съвета (приложима съгласно §143 от ПЗР на ЗИДна Закона за водите,
обн. в ДВ, бр. 65/2006г.), следва да се осигури пълното преустановяване на
заустванията, емисиите и изпусканията на всички приоритетно опасни вещества,
посочени в Приложение №1 на Наредбата за стандарти на качеството.
Да се осигурят подходящи условия за съхраняване на опасни отпадъци, при които
не се допуска замърсяване на подземни и повърхностни води.
При извършване на строително-монтажни дейности ще се прилагат най-добри
налични техники, с цел недопускане на замърсяване на повърхностните и подземни
водни тела.
В съответствие с разпоредбите на чл.116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва
да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на програмата да се
предвидят мерки за недопускане на влошаване на състоянието на повърхностните и
подземни води.
Съгласно чл.118а от ЗВ за опазване на подземните води от замърсяване се
забранява пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземните води.
Ще се изпълняват приложимите мерки в Програмата от мерки към ПУРБ 20162021, ПУРН 2016-2021 г., Становище по ЕО на ПУРБ №6-2/2016 г. и Становище по
ЕО на ПУРН №2-1-2016 г.
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XIV. Система за наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението на
Програма за управление на отпадъците на територията на Община
Бургас за периода 2021-2028 г.
1. Наблюдение на изпълнението на програмата за управление на отпадъците
Наблюдението и оценката на изпълнението на Програмата за управление на отпадъците на
Община Бургас е от ключово значение, с оглед проследяване на напредъка по постигане на
поставените цели, срокове и ресурси и навременно предприемане на действия за
преодоляване на възникващи проблеми при реализацията на мерките, а при необходимост
‐ предприемане на действия за актуализация на Програмата.
Наблюдението на Програмата за управление на отпадъците ще се осъществява чрез
периодично събиране на информация, свързана с напредъка по изпълнение на включените
в Програмата мерки и степента на постигане на индикаторите, както и анализ на събраната
информация и на възникнали проблеми при изпълнението и причините за тях. В
допълнение, за всяка мярка ще се наблюдава и спазването на планирания график и
степента на изразходване на ресурсите.
Дейностите по прилагане изпълнението на общински планове и стратегии в областта на
околната среда и управлението на отпадъците в Община Бургас се извършват от
служителите в Дирекция „Околна среда“, включително за събиране и систематизиране на
данните, анализ и оценка на напредъка в изпълнение на мерките, причините за
неизпълнение или за изоставане в изпълнението. За целта служителите към дирекцията
изготвят годишен доклад за напредъка по изпълнение на мерките и програмните цели.
2. Контрол и отчитане на програмата за управление на отпадъците
Орган за контрол по изпълнение на програмата за управление на отпадъците е общинският
съвет. Съгласно чл. 52, ал. 9 от ЗУО кметът на общината ежегодно до 31 март информира
общински съвет за изпълнение на общинската програма за управление на отпадъците през
предходната календарна година. Копие от отчета се изпраща на РИОСВ. Годишните
отчетни доклади за изпълнението на Програмата се публикуват и на интернет страницата
на Община Бургас с цел информиране на обществеността.
Контрола и отчитането на програмата през предходната календарна година има за цел да
проследи ежегодно напредъка при изпълнението и да се идентифицират необходимите
промени или адаптиране на програмата за текущата година.
3. Процедура за актуализиране на програмата за управление на отпадъците
Програмата за управление на отпадъците ще бъде актуализирана в случай на промени в
законодателството, които налагат съществени промени в заложените стратегически и
оперативни цели и в планираните мерки за тяхното постигане. Процедурата по
актуализация ще включва изготвяне на актуализиран вариант на Програмата за управление
на отпадъците на Община Бургас, прилагане на законодателството за екологична оценка на
планове и програми, внасяне на актуализираната програма за одобрение и приемане от
Общински съвет.
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Приложения:
1. Анализ на състоянието за вида, количествата и източниците на отпадъци,
образувани на територията на общината;
1.1.Анализ на количествата битови отпадъци – образувани, събрани, повторно
използвани, оползотворени и обезвредени, във връзка с морфологичния състав на
отпадъците;
2. Анализ на действащото национално законодателство по управление на отпадъците
и на стратегическите/програмните документи в контекста на правата и
задълженията на общините
3. Анализ на дейността на регионално сдружение за управление на отпадъците
4. Анализ на институционалния капацитет в сферата на управлението на отпадъците,
с акцент върху контролните функции
5. Анализ и информация за замърсени в миналото площадки за обезвреждане на
отпадъци и осъществени мерки за тяхното възстановяване
6. Анализ на въведените схеми за управление на отпадъците на принципа на
„отговорност на производителя” и „замърсителят плаща”
7. Анализ на инфраструктурата за третиране на отпадъци
8. Анализ на приложените мерки и съществуващи практики по предотвратяване
образуването на отпадъците
9. Анализ на икономически инструменти и стимули в сектора на управлението на
отпадъците и ефективността от действието им
10. Анализ на финансовите потоци по управление на дейностите с отпадъци в община
Бургас
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 отпадъците и да гарантират постигане на
заложените в ЗУО количествени цели
12. Анализ на ситуацията във връзка с определянето на такса битови отпадъци според
количеството
13. Анализ на информационните потоци за отпадъци насочени към общинската
администрация, във връзка с отчитане на изпълнението на целите по ЗУО.
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