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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

 
ЕС Европейски съюз 

ЗМДТ Закон за местните данъци и такси 

ЗУО Закон за управление на отпадъците 

ИУГ Излезли от употреба гуми 

ИУЕЕО Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

ИУМПС Излезли от употреба моторни превозни средства 

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

МРО Масово разпространени отпадъци 

НПУО Национален план за управление на отпадъците 

НСИ Национален статистически институт 

НУБА Негодни за употреба батерии и акумулатори 

ООП Организации за оползотворяване на отпадъци от опаковки 

ОПОС Оперативна програма "Околна среда" 

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадъчни води 

ПУДООС 
Предприятие за управление на дейностите по опазване на 
околната среда 

РИОСВ Регионални инспекции по опазване на околната среда и водите 

ТБО Такса битови отпадъци 
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I. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО ОТНОСНО ОТПАДЪЦИТЕ 

I.1. Анализ на битовите отпадъци 

Анализът на битовите отпадъци е ключов анализ, който предшества разработването на 
общинската програма. Целта на анализа е да даде отговор на следните основни въпроси: 

 Какви са количества и тенденциите на различните потоци отпадъци в общината 
за анализирания период; 

 Какви са количествата образувани отпадъци в общината и каква е нормата на 
натрупване; 

 Какъв е морфологичният състав на образуваните битови отпадъци в общината; 

 Какви са количествата повторно използвани, рециклирани, оползотворени и 
обезвредени битови отпадъци за разглеждания период и какви са тенденциите в 
третирането на битовите отпадъци; 

 Каква е степента на изпълнение на целите, които са поставени пред общината в 
съответствие с националното законодателство и разпределението на 
ангажиментите между общините в дадена РСУО, ако те са одобрили 
споразумение за такова разпределение. 

По смисъла на ЗУО битовите отпадъци са „отпадъци от домакинствата и подобни на 
отпадъците от домакинствата“. Определението включва всички отпадъци образувани от 
домакинствата и от фирми и други организации, които по характер и състав са сравними 
с тези от домакинствата. Изключват се производствените отпадъци и тези, образувани 
от селското и горското стопанство.  

Биоразградимите отпадъци са всички отпадъци, които имат способността да се 
разграждат анаеробно или аеробно, като например хранителни и растителни отпадъци, 
хартия, картон и други. 

Биоотпадъците от своя страна са биоразградими отпадъци от парковете и градините, 
хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за 
обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията 
на хранително-вкусовата промишленост. 

За изготвянето на настоящия анализ е използвана информация от различни източници, 
сред които община Поморие, НСИ, ИАОС, РИОСВ Бургас и др. 

Състояние и тенденции относно битовите отпадъци 

Данните за количествата на общо образуваните битови отпадъци на територията на 
община Поморие и общо за страната за периода 2015-2019 г. са представени в 
следващата таблица. 

Таблица 1. Образувани битови отпадъци и брой на населението за страната и община 
Поморие 2015-2019 г.  

  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество на образуваните битови отпадъци (тона)  

Община Поморие 11 468 13 419 13 163 15 202 14 935 

България - общо 3 010 694 2 881 330 3 079 545 2 861 518 2 838 278 

Количество на образуваните битови отпадъци - динамика (%, предходна год.) 

Община Поморие  117.0% 98.1% 115.5% 98.2% 
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  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

България - общо  95.7% 106.9% 92.9% 99.2% 

Население - брой 

Община Поморие 27 473 27 399 27 273 27 233 27 263 

България - общо 7 153 784 7 101 859 7 050 034 7 000 039 6 951 482 

Население - динамика (%, предходна год.) 

Община Поморие  99.7% 99.5% 99.9% 100.1% 

България - общо  99.3% 99.3% 99.3% 99.3% 

Източник: Община Поморие, НСИ и експертни изчисления 

За разглеждания период общото количество на образуваните битови отпадъци в община 
Поморие нараства с около 30% за разлика от страната, където се отчита намаление с 
около 6% на отчетените количества образувани битови отпадъци през 2019 г. спрямо 
2015 г. Докато тенденцията на намаление на количествата на образуваните битови 
отпадъци в страната като цяло следва тенденцията на намаление на броя на 
населението, то при община Поморие не се наблюдава подобна взаимовръзка. Това 
показва, че в община Поморие влияние върху образуването на битови отпадъци оказват 
допълнителни специфични фактори. Като такъв може да се отбележи силно развитият 
туризъм в общината през летните месеци, като броят на реализираните нощувки през 
2019 г. се увеличава с близо 60% спрямо 2015 г. 

Важен показател за управление на отпадъците е нормата на натрупване на отпадъците, 
представена като количеството на образуваните битови отпадъци за година на човек от 
населението. 

Фигура 1. Норма на натрупване на образуваните битови отпадъци за периода 2015-
2019 г. 

 

Източник: Община Поморие, НСИ и експертни изчисления 

След 2015 г., когато нормата на натрупване на образуваните битови отпадъци в община 
Поморие е сравнима със средната за страната, се наблюдава тенденция на нарастване 
на показателя за общината като през всяка следваща година стойността му надхвърля 
средната стойност за страната. Както беше отбелязано основната причина за 
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увеличаването на количествата на образуваните битови отпадъци на територията на 
общината е развитият туризъм през летните месеци. Потвърждение за влиянието на 
туризма върху образуването на битовите отпадъци е и следващата графика. 

Фигура 2. Събрани смесени битови отпадъци по месеци за периода 2018-2020 г. 

 

Източник: Годишни отчети за изпълнение на програмата за управление на дейностите по 
отпадъците на територията на община Поморие и експертни изчисления 

Както показва графиката през летния туристически сезон се наблюдава сериозно 
увеличение на количествата на събраните смесени битови отпадъци в община Поморие, 
които формират значителна част от образуваните битови отпадъци в общината. В 
периода юни-септември количествата им достигат до 43-48% от годишното количество 
на смесените битови отпадъци. 

В следващата таблица са представени данни за количествата на един от основните 
потоци отпадъци в образуваните битови отпадъци, а именно събраните смесени битови 
отпадъци. 

Таблица 2. Събрани смесени битови отпадъци в община Поморие в периода 2015-
2020 г.  

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Събрани смесени битови отпадъци 
(тона) 11 037 12 604 12 104 14 972 10 539 10 225 

Население - брой 27 473 27 399 27 273 27 233 27 263 27 791 

Норма на натрупване на 
смесените битови отпадъци 
(кг/жител/г.) 401.7 460.0 443.8 549.8 386.6 367.9 

Източник: Община Поморие и експертни изчисления 

През 2018 г. е регистриран значителен ръст в количествата смесени битови отпадъци 
спрямо предходната година събрани на територията на община Поморие, докато през 
последните две години от периода се наблюдава съществен спад и респективно е 
отчетено най-ниското количество събрани смесени битови отпадъци на жител за 
анализирания период. Въпреки това количествата на смесените битови отпадъци 
продължават да представляват значителен дял в количествата на образуваните битови 
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отпадъци. За периода 2015-2019 г. делът им е средно 90%, но тенденцията е 
положителна, тъй като през 2019 г.  този дял намалява на 70%. 

Таблица 3. Разделно събрани отпадъци от опаковки (тона) 

  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Общо събрани отпадъци 
от системата за разделно 
събиране на отпадъци от 
опаковки. 

   144.81 704.10 899.36 

от тях рециклируеми:       

Хартия и картон 35.23 36.48 37.75 14.78 103.16 88.70 

Пластмаса 3.79 2.30 3.25 2.03 46.12 38.90 

Метал 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Стъкло 7.74 11.50 18.18 10.98 26.29 33.81 

Общо 46.76 50.28 59.18 27.79 175.57 161.41 

Източник: Община Поморие и годишни отчети за изпълнение на програмата за управление 
на дейностите по отпадъците на територията на община Поморие 

Събраните отпадъци от опаковки от системата за разделно събиране в община Поморие 
са в сравнително малки количества, както в повечето общини в страната. Следва да се 
отбележи, че през последните две години от разглеждания период се наблюдава 
значителен ръст на количествата им. Впечатление прави ниският дял на рециклируемите 
отпадъци от общото количество събрани отпадъци от системата – 18-25% в периода 
2018-2020 г., което вероятно се дължи на голямото количество нерециклирируеми 
отпадъци, което гражданите и фирмите изхвърлят в и до контейнерите за разделно 
събиране на отпадъците от опаковки. Това показва, че общината съвместно с 
организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки трябва да работи в посока 
увеличаване на ефективността на тази система. Ефективността на системата за разделно 
събиране на отпадъци от опаковки е в пряка зависимост от полагането на усилия 
относно информираността на населението за нуждата от разделно събиране на 
отпадъците и начините за осъществяването му. 

В рамките на разглеждания период количествата разделно събрани отпадъци от 
опаковки, годни за рециклиране, нарастват многократно, което е положителна 
тенденция. Най-голям относителен дял в тях заемат отпадъците от хартия и картон. 

Таблица 4. Разделно събрани зелени отпадъци, предадени на инсталация за 
компостиране (тона) 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Разделно събрани 
зелени отпадъци 

1.76 3.6 9.38 

Източник: Община Поморие 

Количествата на разделно събраните зелени отпадъци се увеличават над 5 пъти през 
разглеждания период, но въпреки това остават незначителни в абсолютна стойност. 

От 2019 г. община Поморие разполага със система за разделно събиране на отпадъци от 
текстил, като на територията на гр. Поморие са разположени специализирани 
контейнери. 
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Таблица 5. Разделно събрани текстилни битови отпадъци (тона) 

 2019 г. 2020 г. 

Разделно събрани 
текстилни отпадъци 

18.415 12.474 

Източник: Годишни отчети за изпълнение на програмата за управление на дейностите по 
отпадъците на територията на община Поморие 

Информация относно разделно събраните масово разпространени отпадъци (МРО)-
ИУЕЕО на територията на община Поморие за периода 2015-2020 г. е представена в 
следващата таблица. 

Таблица 6. Разделно събрани масово разпространени отпадъци-ИУЕЕО (тона) 

  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Излязло от употреба 
електрическо и 
електронно оборудване 

0.14 0.68 1.06 1.64 0.04 0.10 

Източник: Община Поморие 

Данните показват, че количества разделно събрани отпадъци от ИУЕЕО на територията 
на община Поморие, се запазват относително малки през целия анализиран период, 
като не се наблюдава изразена тенденция на нарастване. 

Като цяло количествата на разделно събраните битови отпадъци остават ниски през 
целия разглеждан период в сравнение с общите количества на образувани битови 
отпадъци на територията на община Поморие, но тенденцията пред последните две 
години е положителна. 

Морфологичен състав на битовите отпадъци 

Друга важна част на анализа на отпадъците е свързана с морфологичния им състав. В 
следващата графика са показани данни за морфологичния състав на образуваните 
битови отпадъци.  



11 

 

Фигура 3. Морфологичен състав на битовите отпадъци в община Поморие 

 

Прегледът на данните на морфологичния състав на образуваните битови отпадъци за 
община Поморие показва, че с най-голям относителен дял е ситната фракция (с размер 
<4см), която представлява близо една четвърт в състава на образуваните битови 
отпадъци. В нея попадат отпадъци от пръст, пепел, сгурия, ситни камъни, ситен 
биоразградим отпадък, угарки и др. 

Сред останалите видове отпадъци, най-голям дял имат градинските отпадъци (близо 1/4 
от образуваните битови отпадъци), следвани от пластмасовите отпадъци.  

Биоразградимите отпадъци1 представляват 40.7% от общо образуваните битови 
отпадъци, а биоотпадъците – 28.1%. 

  

                                                      
1 Съгласно Националния стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите 

отпадъци, предназначени за депониране, количествата на биоразградимите отпадъци включват 

хранителните, хартиените, картонените, градинските и дървесни отпадъци, както и 20% от текстилните 

отпадъци и 25% от отпадъците от кожи и 25% други неидентифицирани отпадъци. 
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Количества повторно използвани, рециклирани, оползотворени и обезвредени 
битови отпадъци 

Таблица 7. Разделно събрани и предадени за повторна употреба или рециклиране 
битови отпадъци (тона) 

  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Разделно събрани отпадъци от 
опаковки подходящи за рециклиране в 
т.ч.: 

46.76 50.28 59.18 27.79 175.57 161.41 

Хартия и картон 35.23 36.48 37.75 14.78 103.16 88.70 

Пластмаса 3.79 2.30 3.25 2.03 46.12 38.90 

Стъкло 7.74 11.50 18.18 10.98 26.29 33.81 

Разделно събрани зелени отпадъци, 
предадени на инсталация за 
компостиране 

      1.76 3.60 9.38 

Разделно събрани и предадени за 
повторна употреба битови отпадъци от 
текстил 

        18.42 12.47 

Разделно събрани отпадъци от ИУЕЕО 0.14 0.68 1.06 1.64 0.04 0.10 

Общо 46.90 50.96 60.24 31.19 197.62 183.37 

 

През целия разглеждан период количествата на разделно събраните битови отпадъци 
предадени за повторна употреба или рециклиране остават малки като заемат 
незначителен дял в общите количества образувани битови отпадъци на територията на 
община Поморие. 

В допълнение към идентифицираните количества разделно събрани битови отпадъци, в 
т. ч. отпадъци от опаковки, зелени отпадъци, текстилни отпадъци, отпадъци от ИУЕЕО, 
от съществуващите системи за разделно събиране на битови отпадъци на територията 
на община Поморие, следва да се отчетат и количествата на рециклируемите материали 
отделени от сепариращата инсталация на регионалното депо обслужваща общините от 
РСУО Бургас. 

 Таблица 8. Количество сепарирани рециклируеми отпадъци от сепариращата 
инсталация на територията на регионалното депо в периода 2015–2020 г. (тона) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Смесени битови 
отпадъци за сепариране 8 221.58 74 813.94 107 708.26 126 688.72 94 364.56 94 738.46 

Сепарирани отпадъци, 
вкл. от: 108.68 687.11 1 999.78 1 510.72 2 536.15 12 600.46 

Хартия и картон 4.00 55.86 247.63 251.20 381.10 502.84 

Черни метали 8.00 32.00 100.00 80.00 60.00 130.00 

Цветни метали 3.02 16.34 16.87 17.16 25.49 24.65 

Пластмаса и каучук 93.66 582.91 556.42 267.86 422.32 532.11 

Стъкло 0.00 0.00 0.00 30.00 24.00 15.00 

Минерали (напр. пясък, 
камъни) 0.00 0.00 1 078.86 864.50 1 623.24 11 395.86 

Източник: Годишни доклади по околната среда на регионалното депо 
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През разглеждания период сепариращата инсталация на територията на регионалното 
депо за общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и 
Сунгурларе успява да отдели годишно от 1 до 13% рециклируеми отпадъци от 
постъпващо общо количество смесен битов отпадък от всички обслужвани общини, като 
сепарираните отпадъци от хартия и картон, пластмаса, метали и стъкло представляват 
средно около 1%. 

Поради липсата на актуална информация за община Поморие, за определяне на 
количествата отделени рециклируеми отпадъци за общината от сепариращата 
инсталация на регионалното депо за РСУО Бургас са използвани общите отчетни 
годишни количества за всички обслужвани общини на вход и на изход на инсталацията. 

Таблица 9. Количество сепарирани рециклируеми отпадъци от сепариращата 
инсталация от смесения битов отпадък на община Поморие в периода 2015–2020 г. 

(тона) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Смесени битови 
отпадъци за сепариране 11 036.66 12 603.82 12 103.78 14 971.86 10 538.75 10 225.38 

Сепарирани отпадъци, 
вкл. от: 145.89 115.76 224.73 178.53 283.24 1 360.00 

Хартия и картон 5.37 9.41 27.83 29.69 42.56 54.27 

Черни метали 10.74 5.39 11.24 9.45 6.70 14.03 

Цветни метали 4.05 2.75 1.90 2.03 2.85 2.66 

Пластмаса и каучук 125.73 98.20 62.53 31.66 47.17 57.43 

Стъкло 0.00 0.00 0.00 3.55 2.68 1.62 

Минерали (напр. пясък, 
камъни) 0.00 0.00 121.24 102.17 181.29 1 229.99 

Източник: Експертни изчисления 

Количествата на рециклируемите отпадъци през 2020 г. нарастват значително и достигат 
1490 тона (което представлява 26% от отпадъците на вход на сепариращата инсталация). 

Таблица 10. Количество депонирани битови отпадъци в община Поморие в периода 
2016-2020 г. 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

тона 12 599 11 778 14 172 10 513 10 225 

кг/жител/г. 459.8 431.8 520.4 385.6 367.9 

Източник: Справка на РИОСВ Бургас за количества депонирани отпадъци и заплатени 
отчисления за депониране, съгласно чл.60 и чл.64 от ЗУО по общини 

С изключение на 2018 г. количествата на депонираните битови отпадъци от община 
Поморие – в абсолютна стойност и средно на жител, намаляват. Въпреки това те 
представляват значителен дял от количествата на смесените битови отпадъци от 
общината постъпили на регионалното депо – средно над 98% за целия разглеждан 
период. Тенденцията в края на разглеждания период е положителна, тъй като 
стойността на показателя е 85%. 

През 2019 г. делът на  депонираните битови отпадъци от общо образуваните битови 
отпадъци  е 68%, което е също положителна тенденция за периода (за 2016 г. стойността 
на показателя е 94%). 
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Степен на изпълнение на целите за битови отпадъци 

Целите за битови отпадъци, които община Поморие следва да постигне съгласно чл. 31, 
ал. 1 от ЗУО, са следните: 

 най-късно до 1 януари 2020 г. подготовката за повторна употреба и рециклиране 
на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло 
от домакинствата и подобни отпадъци от други източници, да достига не по- 
малко от 50 на сто от общото тегло на тези отпадъци; 

 най-късно до 31 декември 2020 г. и след това количеството на депонираните 
биоразградими битови отпадъци да бъде до 35 на сто от общото количество на 
същите отпадъци, образувани през 1995 г. 

Целта за подготовката за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, 
включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни 
отпадъци от други източници следва да се изпълни поетапно както следва: 

 до 1 януари 2016 г. - най-малко 25 на сто от общото им тегло; 

 до 1 януари 2018 г. - най-малко 40 на сто от общото им тегло; 

 до 1 януари 2020 г. - най-малко 50 на сто от общото им тегло 

Съгласно Заповед №139 от 15.06.2020 г. на Изпълнителния директор на ИОАС община 
Поморие е посочена сред общините неизпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗУО за 
подготовката за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи 
хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от 
други източници. Съгласно информация от ИАОС, степента на изпълнение на целта от 
община Поморие е следната: 

Таблица 11. Изпълнение на целите за подготовка за повторна употреба и 
рециклиране на отпадъчни материали в периода 2015-2020 г. (ИАОС) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Постигната цел от 
общината 4% 41% 17% 8% n/a n/a 

Цел съгласно ЗУО 25% 25% 40% 40% 50% 50% 

Източник: ИАОС - Информация по общини за изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1 от Закон 
за управление на отпадъците 

Община Поморие успява да изпълни заложените цели по чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗУО 
единствено през 2016 г., когато отчита най-висок дял на количествата битови отпадъци 
за повторна употреба и рециклиране, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и 
стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници спрямо общото 
количество на образуваните битови отпадъци. 

Съгласно Заповед №185 от 22.07.2020 г. на Изпълнителния директор на ИОАС община 
Поморие е посочена сред общините неизпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗУО за 
ограничаване на количеството на депонираните биоразградими битови отпадъци до 35 
на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани през 1995 г. За 
календарната 2018 г. община Поморие е постигнала 17% изпълнение на заложената цел. 
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I.2. Анализ на отпадъците от утайки от ПСОВ 

ПСОВ гр. Поморие се оперира от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас.  

Генерираните количества на утайките на територията на РИОСВ Бургас съгласно 
годишните доклади на ИАОС по чл. 16, ал. 1 от Наредбата за реда и начина за 
оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в 
земеделието са следните:  

Фигура 4. Количества на генерирани неопасни утайки сухо вещество от ГПСОВ на 
територията на РИОСВ Бургас (тона) 

 

Източник: ИАОС 

Според годишните доклади за състоянието на околната среда на РИОСВ Бургас 
третирането на утайките от ПСОВ в региона е проблем. Интересът по отношение на 
тяхното използване в земеделието и за рекултивация на нарушени терени е 
недостатъчен. Регионалните депа за неопасни отпадъци ограничават обезвреждането 
на утайки от ПСОВ чрез депониране и на практика тези отпадъци трябва да се съхраняват 
на местата на тяхното образуване, което пък се ограничава от липсата на подходящи 
съоръжения и площадки. Част от утайките на ПСОВ, експлоатирани от „ВиК“ ЕАД Бургас, 
са предадени за рекултивация на кариера „Дебелт“, експлоатирана от „Строителни 
материали“ АД и за използване в земеделието върху масиви, стопанисвани от „Сортови 
семена Бургас“ ООД. През 2020 г. „Сортови семена Бургас“ ООД прекрати разрешението 
си за оползотворяване на отпадъци от утайки от ПСОВ в земеделието. 

Необходимо е в общинската програма за управление на отпадъците да се заложат мерки 
относно управлението на този поток отпадъци. 
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I.3. Анализ на строителните отпадъци 

В следващата таблица е представена информация, касаеща количествата и видовете 
строителни отпадъци, събрани в община Поморие в периода 2015-2020 г. 

Таблица 12. Количество на строителните отпадъци в община Поморие в периода 
2015-2020 г. 

   2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Смесени отпадъци от 
строителство и събаряне (тона)       2203   2032 

Почва, камъни и изкопани земни 
маси  (х/м3) 120 20020 744 35580 1569.85 1380 

Източник: Община Поморие 

Наличните данни показват, че на територията на община Поморие се събират основно 
строителни отпадъци от почва, камъни и изкопни земни маси. На базата на 
предоставените данни, не може да бъде откроена ясно изразена тенденция, 
характеризираща изменението на разглежданите количества в рамките на периода 
2015-2020 г.  

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

На базата на изготвения анализ на битовите отпадъци на община Поморие могат да 
бъдат формулираните следните по-основни изводи и препоръки: 

 

 Като цяло тенденциите през анализирания период по отношение на битовите 
отпадъци са положителни. 

 В периода 2015-2019 г. общото количество на образуваните битови отпадъци 
както и нормата на натрупване на образуваните битови отпадъци в община 
Поморие нарастват за разлика от страната, като съществено влияние оказва 
силно развитият туризъм на територията на общината през летните месеци.  

 Количествата на събраните смесени битови отпадъци в периода юни-септември 
през 2018-2020 г. достигат до 43-48% от годишното количество на смесените 
битови отпадъци в резултат от повишаващия се брой на регистрираните нощувки 
от туристи през летния туристически сезон. Това изисква специален начин на 
управление на отпадъците, който да отчита значителните разлики в количества 
генерирани отпадъци през сезоните и същевременно да е финансово най-
ефективен за общината. 

 През 2019-2020 г. се наблюдава положителна тенденция за съществен спад и 
респективно е отчетено най-ниското количество събрани смесени битови 
отпадъци на жител в периода 2015-2020 г. Въпреки това количествата на 
смесените битови отпадъци продължават да формират значителна част от 
количествата на образуваните битови отпадъци.  

 Наблюдава се значителен ръст в количествата на отпадъците, събрани чрез 
системата за разделно събиране на отпадъците  от опаковки. Въпреки това делът 
на тези от тях, които са годни за рециклиране, остава нисък – едва 18-25% от 
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общото количество разделно събрани отпадъци от опаковки в периода 2018-2020 
г.  

 Община Поморие съвместно с организацията по оползотворяване на отпадъци от 
опаковки трябва да работи в посока увеличаване на ефективността на системата 
за разделно събиране на отпадъци от опаковки, в т. ч. подобряване 
информираността на населението и туристите за нуждата от разделно събиране 
на отпадъците и начините за осъществяването му. 

 Въпреки че тенденцията е положителна, количествата на разделно събраните 
битови отпадъци, остават ниски в сравнение с общите количества на образувани 
битови отпадъци на територията на общината. 

 Анализът на морфологичния състав на образуваните битови отпадъци в община 
Поморие показва значителен относителен дял на ситната фракция, която включва 
отпадъци от пръст, пепел, сгурия, ситни камъни, ситен биоразградим отпадък, 
угарки и др. Сред другите групи отпадъци, най-голям дял имат градинските 
отпадъци. Биоразградимите отпадъци представляват 40,7% от общо 
образуваните битови отпадъци, а биоотпадъците – 28.1%. 

 По данни на ИАОС към 2018 г. община Поморие не успява да изпълни целите за 
подготовката за повторна употреба и рециклиране и за ограничаване на 
количеството на депонираните биоразградими битови отпадъци съгласно чл. 31, 
ал. 1 от ЗУО. 

 Препоръчително е общината да осъществява мерки за предотвратяване на 
образуването на отпадъците, за да прекъсне негативната тенденция за 
нарастване на нормата на натрупване за битовите отпадъци. 

 Препоръчително е община Поморие да предприеме допълнителни мерки за 
увеличаване на количествата разделно събрани битови отпадъци, както и за 
последващата им повторна употреба, рециклиране и оползотворяване. 

 Предвид специфичния характер на общината със силно развит сезонен туризъм и 
предстоящите нови цели пред общините относно рециклиране и намаляване на 
депонираните отпадъци е препоръчително изготвянето и изпълнението на 
интегриран проект за управление на битовите отпадъци, който да реши 
комплексно констатираните в анализа недостатъци. 

 Препоръчително е община Поморие да продължи да разширява системата за 
разделно събиране на строителни отпадъци от домакинствата. 

 Община Поморие заедно с другите общини от Асоциацията по ВиК, на 
територията на които оперира ПСОВ, следва да препоръчат мерки към 
регионалния ВиК оператор  за засилване на използването на утайките от ПСОВ в 
земеделието и за рекултивация на нарушени терени или друго оползотворяване 
на утайките на регионален принцип. 

 

 



18 

 

II. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВАЩОТО НАЦИОНАЛНО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И НА 
СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ/ПРОГРАМНИТЕ ДОКУМЕНТИ  

Анализът и оценката на нормативните и програмните документи на община Поморие в 
областта на управление на отпадъците е направен в контекста на правата и 
задълженията на местните власти, произтичащи от националната нормативна уредба и 
националните програмни документи.  

Анализът има за цел да отговори на следните въпроси: 

 Какви са основните принципи на националното законодателство по управление 
на отпадъците и основните ангажименти на общината в сферата на управление 
на отпадъците, произтичащи от това законодателство. 

 Кои национални програмни документи определят рамката на програмиране на 
управлението на отпадъците на национално ниво. 

 Кои са нормативните документи на местно ниво, приети във връзка с разпоредби 
на националното законодателство по отношение на управление на отпадъците 

 Какво е нивото на изпълнение на предходната общинска програма за управление 
на отпадъците 

За извършване на настоящия анализ и осигуряване на необходимата информация са 
събрани, проучени и анализирани следните информационни източници: 

1. Национални нормативни документи и наредби на община Поморие, 
регламентиращи общинските отговорности, свързани с управлението на отпадъците; 

2. Стратегически и програмни документи на национално ниво и на община Поморие 
относно управление на отпадъците;  

 

II.1. Основни принципи на националното законодателство по 
управление на отпадъците и произтичащи основни 
ангажименти на община Поморие в сферата на управление на 
отпадъците 

Общинската програма за управление на отпадъците стъпва върху основните принципи и  
йерархия на управление на отпадъците, които са в основата на европейското и 
националното законодателство, а именно: 

Принципи: 

- “Предотвратяване” - образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и 
избегнато, където това е възможно. 

- “Отговорност на производителя” и “замърсителят плаща” – лицата, които 
образуват или допринасят за образуването на отпадъци или замърсяват околната 
среда или сегашните притежатели на отпадъците трябва да покрият пълните 
разходи за третиране на отпадъците  и да ги управляват по начин, който 
гарантира висок степен на защита на околната среда и човешкото здраве. 
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- “Превантивност” – потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат 
предвиждани и избягвани на възможно най-ранен етап.  

- “Близост” – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани възможно най-близко до 
мястото на тяхното образуване. 

- “Самодостатъчност” – отпадъците, генерирани в ЕС, трябва да бъдат третирани в 
рамките на него.  

- „Участие на обществеността“ – съответните заинтересовани страни и органи, 
както и широката общественост имат възможност да участват в разработването 
на плановете за управление на отпадъците и на програмите за предотвратяване 
на отпадъците и имат достъп до тях след разработването им.  

Йерархия на управлението на отпадъците 

РДО въвежда йерархия на управлението на отпадъците. Тя е крайъгълен камък на 
законодателство и политиката относно отпадъците. Тази последователност определя 
приоритетния ред на това какво представлява най-добрата възможност за околната 
среда в законодателството и в политиката относно отпадъците. Спазването на 
йерархията на управление на отпадъците от страните-членки гарантира най-високо ниво 
на съответствие с европейските документи за ефективно използване на ресурсите, 
поради което следва да се насърчава по всякакъв начин. Йерархията задава пет 
възможни начина за институциите и бизнеса за справяне с отпадъците и дава приоритет 
на мерките в следната последователност: 

a) Предотвратяване на образуването на отпадъци 

б) Подготовка за повторна употреба 

в) Рециклиране 

г) Друго оползотворяване, напр. оползотворяване за получаване на енергия 

д) Обезвреждане (контролирано депониране, изгаряне без оползотворяване на 
енергията и др.). 

„Предотвратяването” на отпадъци е определено в Директивата като мерки, които се 
предприемат преди веществата или предметите да се превърнат в отпадък, с което се 
намалява:  

а) генерираното количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на 
продуктите или удължаването на жизнения им цикъл (количествено предотвратяване)  

б) съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите (качествено 
предотвратяване на отпадъците). 

„Подготовка за повторна употреба”  включва  почистване, проверка и поправка на 
употребявани продукти, които са станали отпадък, така че да могат да се употребяват 
повторно (например поправка на велосипеди, електрическо и електронно оборудване, 
мебели и др., които след като са поправени се продават като втора употреба). 
Подготовката за повторна употреба е вид оползотворяване на отпадъците. 

„Рециклиране” - Подходът при рециклирането е, че един материал се преработва с цел 
да се променят неговите физикохимични свойства и да се оползотворява повторно за 
същите или за други цели. Главната цел на Рамковата директива за отпадъците е ЕС да 
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стане повече от "рециклиращо общество", което се стреми да избягва образуването на 
отпадъци и да използва отпадъците като ресурс. 

Конкретните дейности по управление на отпадъка, които се класифицират като 
рециклиране съгласно Рамковата директива за отпадъците, включват (но не само):  

 рециклиране на материали: напр. на пластмасови продукти или компоненти в 
пластмасови материали; стопяване на отпадъчно стъкло в стъклени продукти; 
употреба на хартиени отпадъци в заводи за хартия и др. Рециклирането на 
материали: например пластмасови гранулирани и пелетизирани за екструдиране 
или формоване, натрошени отпадъци от стъкла, сортиране на отпадъци от хартия, 
отговарящи на критериите за края на отпадъка.  

 производство на компост, отговарящ на критериите за качество на продуктите .  

Рециклирането е вид оползотворяване на отпадъците. 

„Друго оползотворяване” е всяка дейност, която отговаря на определението за 
„оползотворяване” съгласно РДО, но която не отговаря на специфичните изисквания за 
подготовка за повторна употреба или за рециклиране. 

Примери за друго оползотворяване са:  

 изгарянето или съвместното изгаряне, когато основното използване на 
отпадъците е като гориво или друг начин за получаване на енергия. Това е 
операция по управление на отпадъците с оползотворяване на енергията, 
класифицирана като R1 в приложение II към РДО. Това контрастира с изгарянето 
на отпадъци без оползотворяване на енергия, класифицирано като операция по 
обезвреждане D10 в приложение I към РДО.  

 насипни дейности, отговарящи на дефиницията за оползотворяване. 

„Обезвреждане” -  депониране (дори когато сметищен газ се използва за 
възстановяване на енергия); изгаряне и съвместно изгаряне, които не отговарят на 
критериите, за да бъдат определени като оползотворяване (в случай на съоръжения, 
предназначени за изгаряне на твърди битови отпадъци, които не отговарят на 
определени критерии, с помощта на формулата за енергийна ефективност R1 в 
приложение II към РДО), насипни дейности, когато не отговарят на дефиницията за 
оползотворяване. 

 

Национално законодателство 

Законът за управление на отпадъците, приет през септември 2003 г., транспонира 
напълно РДО 75/442/ЕЕС и заедно с наредбите  към  закона се  въвеждат изискванията 
на всички европейски директиви в сектор “Управление на отпадъците”. Към момента на 
приемане на България като страна член на ЕС през 2007 г., законодателството в сектора 
е хармонизирано с европейското право. С допълненията в закона през 2010 г. се 
въвеждат икономически стимули (отчисления за депониране на битови и строителни 
отпадъци и отчисления за рекултивация на депа за отпадъци) за предприемане на 
реални действия от местните власти за намаляване на депонираните отпадъци, както и 
за преминаване към регионален принцип на управление на битовите отпадъци. 
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През 2012 г. е приет нов Закон за управление на отпадъците, в сила от юли 2012 г. 
Законът въвежда изискванията на РДО 2008/98/ЕО, включително принципите 
„замърсителят плаща”, „разширена отговорност на производителя” и йерархията на 
управление на отпадъците. Регламентира за първи път конкретно адресирани  
оперативни цели за рециклиране на битови и строителни отпадъци, изисквания към 
съоръженията и инсталациите за отпадъци, въвежда икономически и регулаторни 
механизми и инструменти за прилагане на законодателството; правила за управление 
на масово разпространените отпадъци; урежда подхода за „край на отпадъка” и 
„странични продукти”; определя детайлно контролните функции на институциите и 
конкретните глоби и санкции за неспазване на закона. 

Ключови разпоредби, произтичащи от ЗУО, са: 

 количествени цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на 
отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, 
пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници, 
които да достигнат общините, в следните срокове и количества: 

1. до 1 януари 2016 г. - най-малко 25 на сто от общото им тегло  

2. до 1 януари 2018 г. - най-малко 40 на сто от общото им тегло  

3. до 1 януари 2020 г. - най-малко 50 на сто от общото им тегло 

4. най-късно до 31 декември 2025 г. – най-малко до 55 на сто от общото им 
тегло 

5. най-късно до 31 декември 2030 г. – най-малко до 60 на сто от общото им 
тегло 

6. най-късно до 31 декември 2035 г. – най-малко до 65 на сто от общото им 
тегло 

Целите за подготовката за повторна употреба и рециклирането на битови 
отпадъци се постигат поетапно, като след 31 декември 2020 г. нарастват 
всяка година с по 1 на сто, както следва: 

1. 31 декември 2021 г. - 51 на сто; 

2. 31 декември 2022 г. - 52 на сто; 

3. 31 декември 2023 г. - 53 на сто; 

4. 31 декември 2024 г. - 54 на сто; 

5. 31 декември 2025 г. - 55 на сто. 

Министърът на околната среда и водите може да отложи постигането на 
целта по чл. 31, ал. 1, т. 3 (най-късно до 31 декември 2025 г. подготовката за 
повторна употреба и рециклирането на битови отпадъци най-малко до 55 
на сто от общото тегло на тези отпадъци) до 2040 г., като минимално 
допустимото изпълнение се намалява до 50 на сто за 2025 г., 55 на сто за 
2030 г. и 60 на сто за 2035 г. 

 Във всеки от РСУО целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране 
на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и 
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стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници, целите за 
ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци 
и целите за намаляване на количеството на депонираните битови отпадъци 
до 10 на сто или по-малко от общото количество образувани битови отпадъци, 
се изпълняват съвместно от всички общини в региона. 

 Въвежда изисквания най-късно до края на 2020 г. общините да ограничат 
количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от 
общото количество на същите отпадъци, образувани в България през 1995 г. 

 Най-късно до 31 декември 2035 г. количеството на депонираните битови 
отпадъци да е намалено до 10 на сто или по-малко от общото количество 
образувани битови отпадъци (по тегло) 

 Въвежда поетапни цели за повторна употреба, рециклиране и друго 
оползотворяване на отпадъци от строителството и от разрушаване на сгради, 
за което отговорност имат възложителите на строителни дейности, както 
публични органи, така и бизнес: 

1. до 1 януари 2016 г. - най-малко 35 на сто от общото тегло на отпадъците  

2. до 1 януари 2018 г. - най-малко 55 на сто от общото тегло на отпадъците  

3. до 1 януари 2020 г. - най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците. 

 Кметовете на общини да организират системи за разделно събиране на битовите 
отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло и да осигурят условия  
за разделно събиране на отпадъци от опаковки за всички населени места с 
население, по-голямо от 5000 жители и за курортните населени места. 

 Кметовете на общини да осигурят до средата на 2014 г. площадки за 
безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. 
едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с 
население, по-голямо от 10 000 жители и при необходимост в други населени 
места 

 Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и 
административни сгради в населените места с над 5000 жители и в курортните 
населени места са задължени от началото на 2013 г. да събират разделно 
отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали в съответствие с 
наредбите на общините по чл.22 от ЗУО.   

 Въвежда детайлни правила и изисквания за сдружаване на общините в 
регионални сдружения за решаване управлението на битовите отпадъци на 
регионално ниво чрез регионални съоръжения и организация. 

 Въвежда икономически инструменти за покриване на бъдещи разходи за 
закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото и за 
стимулиране на превенцията и оползотворяването на отпадъци преди 
депонирането. 

 Определя националните компетентни органи по Регламент (ЕО) № 1013/2006, 
изискванията за финансови гаранции при трансграничен превоз, както и 
възможните случаи на ограничения за внос на отпадъци. Със Закона се забранява 
вноса на отпадъци за Република България, предназначени за изгаряне или 
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съвместно изгаряне с оползотворяване на енергията за всяка инсталация, в 
количества за съответната календарна година, надвишаващи сумарно 
половината от годишния капацитет на инсталацията. В случаите, когато в 
Националния план за управление на отпадъците са заложени специфични мерки 
за управление на даден отпадък или поток от отпадъци, Министерският съвет 
може да ограничи вноса на тези отпадъци. 

Законът за ратификация на Базелската Конвенция за контрол на трансграничното 
движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане  е приет през януари 1996 г. 
(обн., ДВ, бр.8 от 1996 г.). Допълнително със Закон (обн. ДВ, бр.113 от 1999 г.) са 
ратифицирани и поправките към Конвенцията. На общоевропейско ниво конвенцията се 
прилага чрез Регламент (ЕО) № 1013/2006 за трансграничен превоз на отпадъци.  

 

Подзаконови национални нормативни актове към ЗУО 

Действащите подзаконови нормативни актове, които въвеждат специфични изисквания 
към управлението на определени потоци отпадъци, детайлизират икономически 
инструменти и правилата за класификация на отпадъците и отчетността, могат да се 
обособят в четири групи: 

Подзаконови нормативни актове, определящи изисквания към съоръжения и 
инсталации: 

 към площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци 

 за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за 
третиране на отпадъци 

 за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и за съвместно 
изгаряне на отпадъци  

 за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци 

 към инсталации,  произвеждащи титанов диоксид 

 към инсталации, попадащи в обхвата на комплексното предотвратяване и 
контрол на замърсяването. 

Подзаконови нормативни актове, регулиращи управлението на специфични 
отпадъчни потоци: 

 за утайки от пречистване на отпадъчни води и употребата им в земеделието  

 за строителните отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради и за влагане 
на строителни рециклирани материали 

 за разделно събиране и третиране на биоразградими отпадъци 

 ПХБ (полихлорирани бефенили) 

 за опаковки и отпадъци от опаковки 

 ИУЕЕО 

 ИУМПС 

 за отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори 

 за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти 

 за автомобилни гуми 
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 за отпадъците от лечебните и здравни заведения 

 за специфичните критерии за съхранение на метален живак, считан за 
отпадък. 

 за определени пластмасови продукти за еднократна употреба. 

Подзаконови нормативни актове, съдържащи регулации по управлението на 
отпадъци чрез икономически инструменти: 

 за отчисленията за депониране на битови и строителни отпадъци и 
отчисления  за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на 
площадките на депата за отпадъци  

 за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се 
образуват масово разпространени отпадъци (ИУМПС, ИУЕЕО, гуми, опаковки, 
отпадъчни масла и нефтопродукти, негодни за употреба батерии и 
акумулатори, тънки пластмасови торбички).  

 за финансова гаранция или еквивалентна застраховка при трансграничен 
превоз на отпадъци. 

Подзаконови нормативни актове с хоризонтални разпоредби спрямо всички видове 
отпадъци, инсталации и съоръжения за отпадъци в обхвата на ЗУО:    

 за класификацията на отпадъците  

 за предоставяне на информация и реда за създаване и водене на публични 
регистри относно отпадъците. 

 

Нормативни актове на общинските органи 

Със ЗУО от 2012 г. се въведе изискване общините да приемат нови наредби за 
управление на отпадъците и на практика всички общини имат разработени и приети от 
общинските съвети наредби. Националното сдружение на общините в Р България 
подпомогна общините като подготви и изпълни проекти  за обучения на общините в 
сектора „управление на отпадъците“, вкл. по разработване на общински наредби за 
управление на отпадъците. 

 

Национални програмни документи, определящи рамката на програмиране на 
управлението на отпадъците на национално ниво 

Национален план за управление на отпадъците 2021-2028 г. е основният програмен 
документ на национално ниво  за интегрирано управление на дейностите по отпадъците 
в Р България. Планът е приет в изпълнение на Рамковата директива за отпадъците от 
2008 г. С него се цели намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху 
околната среда и здравето на населението, както и постигане на максимално ефективно 
използване на ресурсите, разкриване на нови пазари и създаване на нови работни места 
като същевременно се прекъсне връзката между икономическия растеж и образуването 
на отпадъци и се подобри йерархията на управлението на отпадъците.  

Важна част от Плана е създаването на максимални условия за предотвратяване 
образуването на отпадъци.  
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В рамките на НПУО 2021-2028 г. са разработени пет програми, които чрез своите 
дейности водят до постигане на изпълнението на конкретните програмни цели:  

 Национална програма за предотвратяване образуването на отпадъци с 
Подпрограма за предотвратяване на образуването на хранителни отпадъци.  

 Програма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за 
рециклиране на битовите 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 

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

 

Други национални програмни документи, имащи отношение към управлението на 
отпадъците на национално ниво  

Стратегия за преход към кръгова икономика 2021-2027 

Стратегията за преход към кръгова икономика 2021-2027 и планът за действие към нея 
са във финален етап на приемане. Основните принципи, на които се основава кръговата 
икономика са: проектиране и производство на продукти по начин, който не води до 
отпадъци и замърсяване; удължаване на жизнения цикъл на продуктите и материалите; 
възстановяване на природните системи. Очаква се преходът към кръгова икономика да 
осигури на България икономически растеж, чиста околна среда, социално 
благоденствие и общество с високо екологично съзнание, което мисли за бъдещите 
поколения. В проекта на Стратегията за преход към кръговата икономика са 
заложени следните стратегически цели: зелена и конкурентноспособна икономика; по-
малко отпадъци и повече ресурси; икономика в полза на потребителите. Към всяка от 
стратегическите цели са предложени специфични цели. 

Стратегическа цел 2: „По-малко отпадъци, повече ресурси“ включва следните 
специфични цели: 

 По-малко отпадъци  

 Повече възможности за устойчива употреба 

 Повече рециклирани отпадъци, по-качествени суровини 

 Без депонирани отпадъци 

В разработения План за действие към Стратегията са предвидени краткосрочни и 
средносрочни мерки, както и мерки с постоянен характер, като част от тях са пряко 
насочени към управлението на отпадъците, в т.ч.: 

 Анализ, разработване и приемане на секторни законодателни актове: 
разработване на национално законодателство в областта на пластмасите за 
еднократна употреба;  

 Секторни анализи и проучвания: анализ на възможностите за повишаване на 
изискванията за задължително съдържание на рециклирани материали в 
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определени продуктови групи и начини за засилване на контрола в 
строителството; извършване на допълнителни проучвания относно 
съдържанието на суровини от критично значение в натрупани отпадъци в закрити 
обекти на добивната и преработвателната промишленост и анализ на потенциала 

 Създаване на центрове за повторна употреба и за подготовка за повторна 
употреба 

Мерки с постоянен характер 

 Привличане на частния сектор при постигане на целите за рециклиране на битови 
отпадъци 

 Дейности по предотвратяване, повторна употреба, разделно събиране, 
рециклиране и оползотворяване на отпадъци 

 Прилагане на нови технологии за сепариране, обработка и третиране на 
отпадъците 

 Засилване на контрола върху нерегламентираното изхвърляне/обезвреждане на 
отпадъците от строителство и разрушаване 

 Подпомагане на фирмите ангажирани с ремонтни дейности да присъстват в 
центрове за повторна употреба в градовете 

 

Основни ангажименти по управление на отпадъците на община Поморие, 
произтичащи от ЗУО и подзаконовите нормативни актове 

ЗУО и наредбите към него регламентират детайлно редица ангажименти на общините, 
свързани с управлението на отпадъците. Съгласно нормативната уредба, кметът на 
общината отговаря за:  

1. осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи и 
други; 

2. събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 
инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им. Следва 
да се подчертае, че кметът на общината е длъжен да осигури условия, при които 
всеки притежател на битови отпадъци да се обслужва от лицата/фирмите, на които 
общината е възложила тези дейности, като тези лица трябва да притежават 
съответните разрешителни или регистрационни документи, изисквани от ЗУО; 

3. почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 
територии в населените места, предназначени за обществено ползване; 

4. избора на площадки, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на 
депата за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за 
оползотворяването и/или обезвреждане на битови отпадъци. Изискванията към 
площадките, съоръженията и инсталациите за битови отпадъци са регламентирани 
в Наредбата за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 
разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и Наредбата  за условията и 
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и 
инсталации за третиране на отпадъци; 
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5. организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на 
строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на 
територията на съответната община.  

6. разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко 
за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло и за 
поетапното постигане на целите на общината за повторна употреба и рециклиране 
на тези отпадъци; 

7. организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени 
отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово 
разпространени отпадъци, в т.ч. определянето на местата за разполагане на 
необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване 
на масово разпространени отпадъци (отпадъци от опаковки, излезли от употреба 
моторни превозни средства и електронно и електрическо оборудване, негодни за 
употреба батерии и акумулатори, отработени масла, излезли от употреба гуми); 

8. изпълнението на решенията на Общото събрание на Регионалното сдружение, в 
което участва дадена община, в т.ч. относно инвестиционната програма на 
сдружението, провеждане на обществените поръчки и др. и съдейства за създаване 
на центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за повторна употреба; 

9. организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци от бита и 
предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане, като напр. опаковки от 
негодни препарати за растителна защита, използвани за градините на 
домакинствата, опаковки от химикали и препарати и стари такива и др.; 

10. разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци и 
биоотпадъци, (в т.ч. за определянето на местата за разполагане на необходимите 
елементи на системата за разделно събиране на тези отпадъци и предаването им за 
компостиране или анаеробно разграждане), както и за постигане за целите за 
намаляване на депонираните биоразградими отпадъци на общинските депа и 
постигане на целите за оползотворяване на биоотпадъците; 

11. осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани 
отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други 
във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията 
на общината, и при необходимост в други населени места. Това изискване е 
задължително за община Поморие. 

12. почистването от отпадъци на общинските пътища, вкл. земното платно, пътните 
съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси и опорните 
пунктове за поддържане и за осигуряването на съдове за събиране на отпадъците и 
транспортирането им до съоръжение за тяхното третиране; 

13. осигуряването на информация на обществеността по т. 1 - 12, 14 и 15, както и 
информация относно мерките за предотвратяване образуването на отпадъци и 
предотвратяването на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци чрез интернет 
страницата на съответната община, както и по друг подходящ начин; 

14. поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от 
пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната община; 
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15. предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места 
и/или създаването на незаконни сметища, организиране на почистването им; 

16. разработването и изпълнението на програма за управление на отпадъците за 
територията на съответната община; 

17. съдействие за създаване на центрове за повторна употреба, поправка и 
подготовка за повторна употреба; 

18. отговоря за предаването на отделените строителни отпадъци по време на 
принудителното премахване на строежи, за оползотворяване на материалите и за 
влагане на рециклирани строителни материали, включително за покриването на 
разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране 

19. съвместно с другите кметове на общините от Регионалното сдружението за 
управление на отпадъците, предприема действия по възлагане и извършване на 
прединвестиционни проучвания за осигуряване на ново съоръжение за третиране на 
битовите отпадъци най-малко три години преди изчерпване обема на депото за 
битови отпадъци или изтичането на експлоатационния срок на инсталацията, за 
което уведомява съответната РИОСВ. 

ЗУО регламентира и обхвата на контролните правомощия на общините: Кметът на 
общината или оправомощено от него длъжностно лице контролира: 

 дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, 
съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци; 

 дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на 
общински и/или регионални депа; 

 площадките за дейностите с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ); 

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

 изоставянето на битови отпадъци и нерегламентираното им изхвърляне 

Кметът на общината организира и контролира закриването, рекултивацията на терените 
и последващия мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци на територията 
на съответната община. 

Съгласно чл.118 от ЗУО кметът на общината по местонахождение на площадката за 
дейности с отпадъци от черни и цветни метали упражнява контрол за спазване на 
условията и реда за извършване на тези дейности,  съобразно своите компетенции. За 
констатираните нарушения при проверките за спазване на условията и реда за 
извършване на тези дейности кметът на общината уведомява в 14-дневен срок 
директора на съответната РИОСВ, като му изпраща всички документи. 

ЗУО определя и размера на глобите, които кметовете или оправомощени от тях лица 
могат да налагат на основание на ЗУО. 

ЗУО и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на строителни 
рециклирани материали въведе и специални изисквания към оползотворяване на 
строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради. 

Съгласно ЗУО общините са отговорни и за организиране на събирането, включително 
разделното, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна 
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дейност, образувани от домакинствата. Кметът на съответната община отговоря за 
предаването на отделените строителни отпадъци по време на принудителното 
премахване на строежи, за оползотворяване на материалите и за влагане на 
рециклирани строителни материали, включително за покриването на разходите за 
извършване на дейностите по транспортиране и третиране.  

Изисквания относно битови отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаси, 
стъкло 

За тази група битови отпадъци се отнася изискването поетапно да се достигне минимум 
55% рециклиране за всеки от четирите типа отпадъци до края на 2025 г. Целите и 
съответно показатели, произтичащи от актуалното национално законодателство (чл.31 
от ЗУО) и НПУО 2021-2028 г. са: 

 най-късно до 1 януари 2020 г. подготовката за повторна употреба и рециклиране 
на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло 
от домакинствата и подобни отпадъци от други източници, да достига не по-
малко от 50 на сто от общото тегло на тези отпадъци; 

 най-късно до 31 декември 2025 г. подготовката за повторна употреба и 
рециклирането на битови отпадъци да достигне най-малко до 55 на сто от общото 
тегло на тези отпадъци; 

 най-късно до 31 декември 2030 г. подготовката за повторна употреба и 
рециклирането на битови отпадъци да достигне най-малко до 60 на сто от общото 
тегло на тези отпадъци; 

 най-късно до 31 декември 2035 г. подготовката за повторна употреба и 
рециклирането на битови отпадъци да достигне най-малко до 65 на сто от общото 
тегло на тези отпадъци. 

Целите за подготовката за повторна употреба и рециклирането на битови отпадъци за 
периода 2021-2025 г. се постигат поетапно, като след 31 декември 2020 г. нарастват 
всяка година с по 1 на сто, както следва: 

 31 декември 2021 г. – 51 на сто; 

 31 декември 2022 г. – 52 на сто; 

 31 декември 2023 г. – 53 на сто; 

 31 декември 2024 г. – 54 на сто; 

 31 декември 2025 г. – 55 на сто. 

Цели за намаляване на депонираните отпадъци:  

 най-късно до 31 декември 2035 г. количеството на депонираните битови 
отпадъци да бъде намалено до 10 на сто или по-малко от общото количество 
образувани битови отпадъци (по тегло). Тази цел се постига поетапно както 
следва: а) до 31 декември 2025 г. - най-малко до 50 на сто от общото им тегло; б) 
до 31 декември 2030 г. - най-малко до 30 на сто от общото им тегло. 
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 най-късно до 31 декември 2020 г. и след това количеството на депонираните 
биоразградими битови отпадъци да бъде до 35 на сто от общото количество на 
същите отпадъци, образувани през 1995 г. 

Съгласно ЗУО системите за разделно събиране на отпадъците от хартия, метал, 
пластмаса и стъкло, включително отпадъците от опаковки от хартия, метал, пластмаса и 
стъкло, трябва да обхванат  задължително всички населени места с население, по-
голямо от 5000 жители, и курортните населени места. За тези населени места законът 
изисква отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метал, образувани от 
търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради да се събират 
разделно в съответствие с реда и условията, регламентирани с Наредбите на общините 
за управление на отпадъците. 

ЗУО предоставя възможността кметът на общината да организира изпълнението на 
задълженията си за участие в системите за разделно събиране на отпадъците от хартия, 
метал, пластмаса и стъкло, като сключва договори при условия и ред, определен с 
решение на общинския съвет, с: 

 организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по реда 
на глава пета, раздел III, и/или 

 други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по 
реда на глава пета, раздели I и II, за извършване на дейности по събиране, 
транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на 
територията на съответната община, и/или комплексно разрешително, издадено 
по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда. 

С договорите се урежда разделното събиране на посочените отпадъци от 
домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за 
обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм. 
Кметовете на общини с районно деление могат да сключват посочените договори за 
всеки район поотделно. 

С договорите трябва да се определят най-малко следните условия: 

 изискванията към системата за разделно събиране на отпадъците от 
домакинствата, в т.ч. обслужвано население, вид, брой и разположение на 
съдовете и площадките за разделно събиране на отпадъците, честота на 
обслужване; 

 количествени цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на 
отпадъците от домакинствата и подобни отпадъци, както и условията и редът за 
отчитане на тяхното изпълнение; 

 задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на 
територията на съответната община; 

 задълженията за предоставяне на информация на гражданите на съответната 
община по прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на 
образователни и информационни кампании и работа с обществеността.. 

Целесъобразно е двете групи отпадъци от хартия и картон, пластмаса, метал и стъкло и 
отпадъци от опаковки от същите материали да бъдат съвместени, като по подходящ 
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начин в системата за разделно събиране се включат и пунктовете за изкупуване на 
вторични суровини – отпадъци от хартия, метал, пластмаса и стъкло и общински 
площадки. 

Изисквания относно битови биоразградими и биоотпадъци 

ЗУО изисква кметовете на общини да организират разделното събиране и 
съхраняването на битови биоразградими отпадъци и биоотпадъци, (в т.ч. определя 
местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране 
на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане), както и 
за постигане за целите за намаляване на депонираните биоразградими отпадъци на 
общинските депа и постигане на целите за оползотворяване на биоотпадъците. 

С Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите 
отпадъци се забранява: 

- неконтролираното изгаряне на биоотпадъци 

- депонирането и/или обезвреждането на биоотпадъците по какъвто и да е друг 
начин, в случай че могат да се рециклират или оползотворят на територията на 
РСУО; 

- смесването на разделно събрани биоотпадъци с други видове отпадъци; 

- изхвърлянето на биоотпадъци в контейнерите за събиране на смесени битови 
отпадъци при наличието на осигурени системи за разделно събиране на 
биоотпадъци. 

- изхвърлянето на биоотпадъци в контейнери за рециклируеми отпадъци 

- депонирането и/или обезвреждането на биоотпадъци от поддържането на 
зелени площи, паркове и градини, от зелени площи към търговски обекти, 
стопански и административни сгради 

Наредбата изисква кметът на общината да осигурява разделно събиране и 
оползотворяване на биоотпадъците от поддържането на обществени площи, паркове и 
градини на територията на съответната община. Кметът включва като неразделна част 
от програмата по за управление на отпадъците за територията на общината мерки за 
предотвратяване образуването на биоотпадъци, разделно събиране и оползотворяване 
на биоотпадъците, отчитайки специфичните условия на отделните видове населени 
места (големина, тип, брой жители и др.). Кметовете на общините трябва да разработят 
подробен график за обслужване на съдовете за събиране на биоотпадъци и го 
оповестяват на интернет страницата на съответната община и/или информират 
населението по друг подходящ начин. 

Опасни отпадъци от бита 

Голямо е разнообразието на опасни отпадъци от бита – кутии от бои и лакове от 
ремонтната дейност и остатъци в тях, препарати за растителна защита, използвани в 
къщите и т.н. Те могат да се събират както чрез мобилни пунктове (специално 
оборудвани автомобили) и предварително оповестяване на графиците за населението, 
така и да се предават на площадките за предаване на разделно събрани отпадъци. 
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Едрогабаритни битови отпадъци 

Обичайна е практиката домакинствата да изоставят до контейнерите за битови отпадъци 
големи по размер отпадъци, поради липсата на определени за това площадки от 
общината. Това създава естетически проблеми за градската среда и затруднения за 
почистването на населените места. 

Тези отпадъци  могат да се събират разделно както чрез специално организирани акции  
и предварително оповестяване на графиците за населението, така и да се предават на 
площадките за предаване на разделно събрани отпадъци.  

С наредбата за управление на отпадъците по чл.22 от ЗУО общините следва да 
регламентират изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, 
претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни 
отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени 
отпадъци, на територията на общината, например:  

 забрана за изхвърляне на строителни отпадъци от ремонтната дейност на 
домакинствата в контейнерите за битови отпадъци; 

 възможността гражданите да предават безвъзмездно определени количества 
строителни отпадъци от ремонтната дейност на площадките, осигурени за целта; 

 задължението на гражданите и фирмите да предават отпадъците от ремонтни 
дейности, когато са над определените от общината количества за предаване, на 
депа или други съоръжения за третиране на строителни отпадъци и условията за 
това. 

В съответствие с европейските практики и политика, ЗУО въведе финансови инструменти 
за общините в областта на управление на отпадъците и по-конкретно: 

 При изпълнение на целите за повторна употреба и рециклиране общините се 
освобождават от заплащане на 50% от финансовите отчисления за депониране на 
отпадъци, което цели увеличаване от общините на рециклираните и оползотворени 
битови отпадъци.  

 При изпълнение на целите за ограничаване на количествата депонирани битови 
биоразградими отпадъци общините се освобождават от заплащане на 50% от 
финансовите отчисления за депониране на отпадъци, целящи увеличаване на 
оползотворени битови биоразградими отпадъци и намаляване на дела на 
депонираните такива. Целите за ограничаване на количествата депонирани битови 
биоразградими отпадъци се определят с Наредбата по чл. 43, ал. 2 от ЗУО.  

 Ако общините изпълнят двата вида цели, те се освобождават на 100% от заплащане 
на отчисленията за депониране.  

Освобождаването от отчисленията за депониране представлява много съществен 
стимул за достигане на целите от общините, като се има предвид нормативно 
регламентирания от МС нарастващ в годините размер на отчисленията, както следва: 

 за депата, които отговарят на нормативните изисквания: 
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2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.   2021 г.  
2022 и 
всяка 

следваща 

28 лв./т 36 лв./т 40 лв./т 45 лв./т 57 лв./т 69 лв./т 82 лв./т 95 лв./т 

Изисквания по отношение на разработването на Наредбата за управление на 
отпадъците от общините, съгласно чл.22 от ЗУО 

От съществено значение за постигане на целите на екологосъобразното управление на 
битовите отпадъци е детайлното регламентиране в Наредбата по чл.22 от ЗУО на 
задълженията на физическите и юридическите лица за разделно събиране, рециклиране 
и оползотворяване на отпадъци, както и ангажимента на общинските структури и звена 
в разглежданата област. 

ЗУО определя минималните изисквания за съдържание на общинските наредби за 
управление на отпадъците, които трябва като минимум да уреждат: 

1. условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, 
транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на 
битови, включително биоразградими (в т.ч. и биоотпадъци) и опасни битови 
отпадъци; 

2. условията и реда за създаването и функционирането на системите за разделно 
събиране на отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, 
включително образувани такива отпадъци от търговски обекти, производствени, 
стопански и административни сгради и населените места, за които се въвеждат тези 
системи; 

3. условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, 
транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на 
строителни отпадъци и от разрушаване на сгради, в т.ч. от ремонтната дейност на 
домакинствата; 

4. условията и реда за изхвърлянето, събирането, транспортирането, претоварването, 
оползотворяването и обезвреждането на масово разпространени отпадъци 
/отпадъци от опаковки; излезли от употреба моторни превозни средства и 
електронно и електрическо оборудване; излезли от употреба батерии и 
акумулатори; отработени масла; излезли от употреба гуми; 

5. изискванията към площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон, 
пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на площадките /отнася се до 
пунктовете за предаване на посочените отпадъци в рамките на населените места, 
известни сред населението и като пунктове за вторични суровини/, изискването за 
поддържане на публичен регистър от общината с точното местоположение и какви 
отпадъци приемат, работно време и т.н. Това са изисквания, например, свързани с 
местоположението на тези пунктове – в определени зони, обозначенията на тези 
пунктове и други технически изисквания, работно време, какви отпадъци се приемат 
и др.; 

6. условията за предаване на отпадъци на площадките за безвъзмездно предаване на 
разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, 
опасни отпадъци и други в населените места над 10 000 жители, както и населените 
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места, за които общините доброволно осигуряват такива площадки, ако са под 
10 000 жители; 

7. заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на ЗМДТ. 

В Наредбата за управление на отпадъците по чл.22 от ЗУО, одобрена от общинските 
съвети, общините следва да разпишат и разширят обхвата на контролните правомощия 
на контролните звена на общините, като включат в този обхват контрол за спазване на 
допълнителните към ЗУО изисквания, които са включили в общинската наредба. 

Освен посочените по-горе минимални изисквания за съдържание на общинските 
наредби по чл.22 от ЗУО, общините могат да включат детайлизирането и уреждането на 
широк кръг въпроси от компетенции на общините, свързани с отпадъците  и чистотата, 
произтичащи от ЗУО и други закони. 

 

II.2. Нормативни документи на местно ниво 

Община Поморие е приела няколко нормативни документа във връзка с разпоредби на 
националното законодателство по отношение на управлението на отпадъците.  

Основният нормативен акт регламентиращ обществените отношения свързани с 
управлението на отпадъците на територията на община Поморие е Наредба №9 за 
управление на дейностите по отпадъците на територията Община Поморие.  

Наредбата е приета с Решение № 584/25.04.2013 г. на Общински съвет – Поморие на 
основание чл. 22 от Закона за управление на отпадъците и чл.21, ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, изм. с Решение № 
1098/29.03.2019 г. на Общински съвет - Поморие, изм. с Решение №2124/05.12.2019 г. 
на Административен съд – Бургас, изм. с Решение №513/27.05.2021 г. на Общински съвет 
– Поморие.  

Община Поморие е приела Наредба № 11 за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги и права на територията на община Поморие. Наредбата 
е приета с Решение №312/10.12.2020 г. на Общински съвет – Поморие, протокол №15 от 
10.12.2020 г., на основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и е изменена с 
Решение № 449/28.04.2021 г., изм. с Решение №553/30.07.2021 г. С наредбата се 
уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси 
и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги и права, реда и срока 
на тяхното събиране на територията на Община Поморие.  

Общината е приела Наредба № 13 за реда и условията за поправяне, заздравяване или 
премахване на строежи, които създават непосредствена опасност за живота или 
здравето на гражданите и за реда и начина за премахване на незаконните строежи на 
територията на община Поморие. Наредбата е приета с Решение № 829, взето с 
протокол № 30 от 21.11.2013 г. на Общински съвет – Поморие, изм. с Решение № 
1250/21.08.2019 г. на Общински съвет – Поморие. С Наредбата се регламентира редът за 
поправяне, заздравяване или премахване на строежите, за които са налице условията, 
посочени в закона, във връзка с чл.196, ал. 3 и чл. 195, ал. 4, 5 и 6 от ЗУТ, които се намират 
на територията на Община Поморие, както и условията и редът за принудително 
изпълнение на заповеди за премахване на строежи или части от тях от община Поморие.  
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II.3. Съответствие на програмната уредба на община 
Поморие по управление на отпадъците с националните 
нормативни изисквания 

Изисквания към разработването и съдържанието на общинските програми за 
управление на отпадъците 

Във връзка с процеса на програмиране от общините на процесите на управление на 
отпадъците, ЗУО съдържа няколко ключови изисквания: 

Първо: Общинската програма да се разработи в съответствие със структурата, целите и 
предвижданията на НПУО. НПУО 2021-2028 г. беше приет с решение на Министерски 
съвет на 17.06.2021 г.  

Второ: Общинската програма се разработва и приема за период, който следва да 
съвпада с периода на действие на НПУО. Периодът, за който МС одобри Националния 
план, е 2021-2028 г.  

Трето: Общинската програма трябва да включва необходимите мерки за изпълнение на 
задълженията на кмета на общината, регламентирани в Глава втора, Раздел III на ЗУО 
(Задължения на органите на местното самоуправление и местната администрация). 

Четвърто: Министърът на околната среда и водите издава указания по разработване 
на общинските програми за управление на отпадъците. Методическите указания на 
МОСВ за разработване на общински програми за управление на отпадъците са 
одобрени със Заповед на министъра на околната среда и водите през август 2021 г. 

Пето: Да се осигури обществен достъп до програмата на общината за управление на 
отпадъците чрез публикуване на интернет страницата на общината.  

Общинската програма за управление на отпадъците трябва да съответства на  
структурата, целите и предвижданията на НПУО 

Самият НПУО трябва да съдържа анализ на текущото състояние на управлението на 
отпадъците в Република България, мерките, които трябва да се предприемат за 
подобряване на съобразената с околната среда подготовка за повторна употреба, 
рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, както и оценка на начина, 
по който планът ще подпомогне изпълнението на целите и прилагането на разпоредбите 
на закона. Планът следва да включва широк спектър от мерки, сред които мерки за 
популяризиране на дейности по подготовка за повторна употреба чрез насърчаване 
създаването на мрежи за подготовка за повторна употреба и ремонт, мерки за 
насърчаване на висококачествено рециклиране чрез въвеждане на схеми за разделно 
събиране на отпадъци, мерки за насърчаване на разделното събиране на 
биоотпадъците с цел компостиране и анаеробно разграждане, както и за третиране на 
биоотпадъците по начин, който осигурява висока степен на защита на околната среда, 
мерки за насърчаване прилагането на варианти за управление на отпадъците, които 
обезпечават най-благоприятните за околната среда резултати като цяло, в съответствие 
с йерархията за управление на отпадъците, мерки за прилагане на разяснителни 
кампании и предоставяне на информация, насочена към широката общественост или 
към специфични групи от потребители,  мерки за недопускане депонирането на 
разделно събрани битови отпадъци и биоотпадъци, мерки за борба със и 
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предотвратяване на формите на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и за 
почистване на нерегламентирано изхвърлените отпадъци и др.   

Одобрение и отчитане на общинската програма 

Съгласно ЗУО ангажиментът за разработване на програмата е на кмета на общината, а 
за нейното одобрение – на Общинския съвет. Кметът на общината е длъжен ежегодно 
до 31 март да информира Общинския съвет за изпълнението на мерките от програмата 
през предходната година. Целесъобразно е ежегодният отчет за изпълнение на 
общинската програма да се публикува на интернет страницата на общината с цел 
информиране на гражданите и бизнеса. 

Процедура на екологична оценка на общинската програма за управление на 
отпадъците 

Общинската програма за управление на отпадъците преди внасянето ѝ за разглеждане 
от Общинския съвет подлежи на процедура „Преценка на необходимостта от 
извършване на екологична оценка“, в изпълнение на чл.2, ал.2, т.1 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, 
издадена на основание на ЗООС. Тази процедура включва подготовка от страна на 
общината на „Искане за издаване на решение по преценка необходимостта от 
извършване на екологична оценка“, което се внася за разглеждане в РИОСВ. В общия 
случай, без утежняващи обстоятелства, процедурата отнема около 1 месец, което следва 
да се има предвид в процеса на разработка и одобрение на общинската програма за 
управление на отпадъците. 

 

II.4. Изпълнение на Общинската програма за управление на 
отпадъците 2016-2020 г. на община Поморие 

Община Поморие е разработила Актуализирана програма за управление на дейностите 
по отпадъците на територията на община Поморие за периода 2016-2020 г., на 
основание на чл. 52 от ЗУО.  

Програмата е приета от Общински съвет гр. Поморие с Решение № 600 от 19.07.2017 г. 
Програмата е разработена в съответствие с изискванията на ЗУО относно разработване 
на общински програми за управление на отпадъците. Програмата е секторна и е 
неразделна част от общинската програма за опазване на околната среда. Заложените  
основни цели са съобразени с НПУО 2014-2020 г. Успешното изпълнение на програмата 
цели да допринесе за устойчиво използване на ресурсите, намаляване количеството на 
отпадъците и тяхното вредно въздействие, увеличаване на количествата на 
рециклирани и оползотворени отпадъци.   

Програмата за управление на отпадъците до 2020 г. на община Поморие е напълно 
синхронизирана с националните планови документи в областта на отпадъците, които 
трасират националната политика в сектора.  

ПУО включва необходимите мерки за изпълнение на задълженията на общината, 
произтичащи от ЗУО и приложимите нормативни актове в сектор отпадъци. Целите, 
съдържанието и периодът на действие на Програмата съвпадат с тези на Националния 
план за управление на отпадъците 2014- 2020 г.  
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Планът за управление на отпадъците в община Поморие 2016-2020 г. включва редица 
подпрограми, като мерките във тях целят да осигуряват постигането както на 
оперативните цели на всяка от подпрограмите, така и на стратегически цели на НПУО 
2014-2020 г.  

Стратегическа цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез 
предотвратяване образуването на отпадъци 

 Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци със следните 
оперативни цели: 

a. Нормата на натрупване на БО от населението ежегодно да намалява, като 
за програмния период – 2020 г. да не надхвърля 460 кг/ж. 

b. Провеждане разяснителни кампании за предотвратяване образуването на 
биоотпадъци, както и отпадъци от зелените площи към търговските 
обекти, производствени и административни сгради чрез компостиране 
или анаеробно разграждане 

c. Проучване възможността по линия на трудовата заетост да се изгради 
звено за ремонт на дадени продукти за повторна употреба 

d. Проучване и възлагане на „зелени“ обществени поръчки за обектите, 
които се финансират с обществени средства 

Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени 
отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за 
третиране на цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за 
населението и околната среда  

 Подпрограма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за 
рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло; 

 Подпрограма за достигане на целите и изискванията за биоразградимите 
отпадъци, в т.ч. за биоотпадъците; 

 Подпрограма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на 
строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради; 

 Подпрограма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО 

 Подпрограма за подобряване на йерархията на управление на другите потоци 
отпадъци и намаляване на риска за околната среда от замърсяване 

 Подпрограма с мерки за закриване и рекултивация на депата с преустановена 
експлоатация 

 Подпрограма за отпадъците от утайки от пречиствателната станция за отпадъчни 
води 

Стратегическа цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна 
околна среда 

 Подпрограма „Развитие на административния капацитет за управление на 
отпадъците 

Стратегическа цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане 
йерархията на управление на отпадъците 

 Подпрограма за подобряване информираността и участието на населението и 
бизнеса относно дейностите по управление на отпадъците 
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Към Програмата е разработен План за действие, представен в табличен вид. За 
включените в плана мерки са посочени необходимите за изпълнението им средства, 
източници на реализиране, срок за реализация, индикатори за изпълнение, очаквани 
резултати и отговорни за изпълнението институции. 

На официалната интернет страница на Общински съвет Поморие са налични годишни 
отчети за изпълнение на програмата за управление на дейностите по отпадъци на 
територията на община Поморие.  

Според информацията от публикуваните отчети община Поморие е изпълнила следните 
дейности във връзка с изпълнението на Програмата за управление на отпадъците за 
периода 2016-2020 г.: 

- През 2018 г., 2019 г. и 2020 г. дейностите по организирано събиране и 
транспортиране на битовите отпадъци се извършват от фирма „ЗАУБА“ АД, 
съгласно договор № Д-1/02.01.2018 г.  

- Генерираните на територията на община Поморие битови и строителни отпадъци 
постъпват на Претоварна станция-Несебър и Регионално депо „Братово-запад“ 

- Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на 
община Поморие за градовете Поморие и Ахелой се реализира от ОООО 
ЕКОБУЛПАК АД, вкл. чрез подизпълнители в т.ч. „ЗАУБА“ ЕАД . 

- Предварителното третиране на отпадъците се извършва от фирма „ЕКОБУЛСОРТ“ 
ЕАД на специализирана площадка на територията на община Несебър. 
Предварителното третиране на отпадъците се извършва от фирма „СОРТ 
КОМЕРС“ ЕООД а специализирана сепарираща площадка в Ямбол. 

- От ЕКОБУЛПАК АД ежегодно са предоставени на община Поморие 
информационно-образователни материали, популяризиращи ползите от 
разделното събиране на отпадъци от опаковки, както и консумативи за 
подпомагане провеждането на кампанията „Да изчистим България“. 
Образователните материали се предоставят на училищата и детските градини в 
община Поморие.  

- Анализите на предоставените данни относно разделно събраните отпадъци 
показват ниска обществена активност и липса на нагласа у населението и 
туристите за разделно събиране на отпадъците 

- През туристически сезон 2018 г. общинската администрация предприе 
административни мерки с цел оптимизиране на системата за разделно събиране 
на отпадъците от опаковки, предвид възникнали проблеми с кратността на 
извозване на съдовете и качеството на изпълнение на услугата. Дружеството 
„Екобулпак“ АД неколкократно е уведомено за недостатъчния брой на 
контейнерите за разделно събиране на отпадъците в рамките на летния сезон. 

- През 2018 г. е проведена административна процедура по обособяване на 
общинска площадка за разделно събрани отпадъци от домакинствата в т.ч. 
едрогабаритни и опасни отпадъци. С решение № 02-ДО-514-00 от 04.12.2018 г. на 
РИОСВ-Бургас Община Поморие е получила разрешение за извършване на 
дейности по третиране на отпадъци на площадка с местонахождение: община 
Поморие, гр. Поморие, част от поземлен имот с идентификатор 57491.505.5 с 
площ 10495 кв.м.  

- През 2018 г. е предприета административна процедура за разрешение на 
ползване на собствени финансови средства по чл. 64 от ЗУО за закупуване на 
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специализирани съдове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата 
като са отпуснати средства в размер на 217 800 лв. за закупуване на 
специализирана техника – комбиниран автобагер-товарач и миничелен товарач.  

- През 2019 г. е проведена процедура за разрешение за ползване на собствени 
финансови средства, натрупани като отчисления по чл. 64 от ЗУО в размер на 5604 
лв., както и закупуването на електронна везна за измерване на постъпващите на 
площадката количества в размер на 1824 лв. Отпуснати са 197 040 лв. от 
резервните средства по чл. 64 от ЗУО за закупуване на един бр. прикачна моторна 
дробилка на дървесина и биоотпадъци от общинската система за озеленяване. 

- През 2020 г. от РИОСВ- Бургас са отпуснати средства в размер на 319 440 лв. от 
резервните средства по чл. 64 от ЗУО за закупуване на 2 бр. многофункционални 
автомобила, окомплектовани с метачно устройство, смукател и сметосъбиращ 
бункер с цел събиране на дървесни и зелени отпадъци от крайморски и паркови 
алеи на територията на община Поморие, приоритетно за градове Поморие, 
Ахелой и Каблешково.  

- През 2019 г. от организираната система за разделно събиране, съхранение, 
сортиране и предаване за повторна употреба и/или  оползотворяване на битови 
отпадъци от облекла на територията на гр. Поморие са събрани 18,415 т. 
отпадъци от съдовете, позиционирани в града, а през 2020 г. са събрани 12,474 
тона отпадъци.  

- На официалната интернет страница на община Поморие се публикува актуална 
информация относно юридическите лица, извършващи дейности с отпадъци на 
територията на общината, както и площадките, на които се извършват дейности с 
отпадъци.  

- Община Поморие участва в реализирането на проект „Изграждане на анаеробни 
инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на 
регион Бургас“ заедно с община Бургас и община Несебър.  

- През 2019 г. Община Поморие стартира дейности във връзка със закриване и 
рекултивация на депо за ТБО, което се намира южно от с. Каменар. Сформирана 
е междуведомствена комисия, която с Протокол от 19.09.2019 г. е определила 
терен подлежащ  за рекултивация. През 2020 г. с Решение №173/27.05.2020 г. на 
ОС Поморие е одобрено задание за изработване на ПУП – план за регулация и 
застрояване, обхващащ терените предвидени за рекултивация. Сключен е 
договор между МОСВ и община Поморие за предоставяне на БФП по ОПОС 2014-
2020, съфинансирана от ЕФРР и КФ на ЕС по процедура чрез директно 
предоставяне BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет 
на процедура по нарушаване на правото на ЕС по дело C-145/14“ на бенефициент 
община Поморие.  

- Контролните звена към общинската администрация извършват текущ контрол 
във връзка с установяване на нерегламентирани замърсявания, както и по 
сигнали на граждани относно нарушения по ЗУО, подзаконови нормативни 
документи и общински наредби по управление на отпадъците. 

- През 2018 г. и 2019 г. са организирани кампании за събиране на масово 
разпространени отпадъци на територията на гр. Поморие като негодни за 
употреба батерии и акумулатори, ИУЕЕО, ИУМПС, ИУГ, едрогабаритни отпадъци. 
През 2020 г. поради усложнената ситуация с пандемията не се е провела 
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кампания „Да изчистим България“, както и пролетна кампания за събиране на 
МРО.  

- През 2018 г. и 2019 г. е проведена пролетна акция за почистване на извънселищни 
територии около населените места на общината, вкл. Замърсявания по общинска 
пътна мрежа и замърсявания в близост до ЗМ „Поморийско езеро“. През 
туристическия сезон на 2020 г. многократно са осъществени доброволчески 
акции по почистване на плажната ивица и района около източната част на ЗМ 
„Поморийско езеро“, за които община Поморие предостави консумативи и 
материали за почистването, както и навременно извозване на събраните 
отпадъци.  

- През 2019 г. и 2020 г. са предприети мерки в изпълнение на изискванията на чл. 
19, ал. 3, т.3, 12 и 15 от ЗУО във връзка с предприемане на действия, свързани с 
почистване на улични платна, площадки, алеи, паркове и други територии от 
населените места.  

- През 2019 г. са проверени площадките на територията на община Поморие, на 
които се извършват дейности с отпадъци. Контролните звена към общинската 
администрация са изготвили 23 предписания за почистване на замърсени с 
отпадъци райони в землищата на гр. Поморие и гр. Ахелой.  

- През 2020 г. са почистени замърсени терени в урбанизираните части на гр. 
Поморие – местност „Хонят“ в близост до Поморийското езеро, местност 
„Палеокастро“, както и каналът, свързващ Поморийско езеро с Черно море.  

- Община Поморие ежегодно прави оценка на възникнали нерегламентирани 
замърсявания на територията на общината и се изготвя план за поетапното им 
почистване. 

- Община Поморие приключи Проект BG16M1OP002-2.010-0049-C02 Рекултивация 
на общинско депо за битови отпадъци, находящо се в землището на с. Каменар, 
община Поморие, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 
инвестиционни  фондове. Общата рекултивирана площ е близо 60 дка. Предстои 
и биологична рекултивация, която ще се извършва в продължение на три години, 
чрез затревяване и запръстяване на терена.  

Анализът на изпълнение на целите на общинската програма за отпадъците 2016-2020 г. 
показва, че община Поморие  изпълнява заложените мерки. Нивото на изпълнение на 
предходната общинска програма е високо, като същевременно е препоръчително да се 
повишат усилията на общината, насочени към провеждане на кампании за 
предотвратяване образуването на отпадъци, като например ч. провеждане на 
периодични информационни мероприятия и обучения за бизнеса и населението, 
стимулиране функционирането на центрове за поправка на стоки и уреди; 

 

Програма за управление на община Поморие мандат 2019-2023 

В програмата за управление на община Поморие за периода 2019-2023 г., публикувана 
на официалната интернет страница на общината, са поставени следните цели, имащи 
връзка с управлението на отпадъците: 

В раздел: Екология и озеленяване: Изграждане на общинска система за организирано 
разделно събиране на рециклируеми отпадъци от домакинствата и отпадъци от 
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опаковки; Ежегодно осъществяване на кампании за събиране на масово разпространени 
опасни отпадъци /батерии, електрическо и електронно оборудване, гуми и др./; 

 

Други общински програмни документи имащи отношение към управлението на 
отпадъците 

Община Поморие има разработена Програма за развитие на туризма в община Поморие 
за периода 2021-2027 г.  

Общинската програма за развитие на туризма в община Поморие е съобразена с 
изискванията на чл. 11 от Закона за туризма. Стратегически цели на програмата за 
устойчиво развитие на туризма в Община Поморие през периода 2021 – 2027 г. са 
насочени към: 

 Постигане на ефективна връзка и системно прилагане на координирани 
съвместни действия между Община Поморие, отделните бизнес единици и 
гражданите на Община Поморие;  

 Засилване на сътрудничеството между Министерство на туризма и Община 
Поморие;  

 Утвърждаване на Община Поморие, като целогодишна туристическа дестинация 
и минимизиране на сезонните колебания при търсенето на туристически услуги;  

 Провеждане на ефективна и ефикасна рекламно-информационна кампания в 
страната и чужбина;  

 Разгръщане потенциала на местната икономика и изграждане на комбиниран 
туристически продукт;  

 Полагане на целенасочени действия за повишаване качеството и стандарта на 
живот на местното население; 

Туристическият характер на общината предопределя спецификите по отношение на 
управлението на отпадъците, като в рамките на летния сезон се наблюдава значителен 
ръст в количествата събрани смесени битови отпадъци. Съгласно данни от Програмата 
за развитие на туризма на територията на общината има категоризирани 825 места за 
настаняване. По данни от отчета за изпълнението на общинската програма за развитие 
на туризма в община Поморие за 2020 г. в общината за периода юни-септември 2019 г. 
са регистрирани 121 814 пренощували лица, а през 2020 г. 72 253. Общият брой 
реализирани нощувки от български и чуждестранни граждани на територията на община 
Поморие за периода юни-септември 2020 г. е 301 136.  

 

Общински план за развитие на община Поморие за периода 2014-2020 г. 

Общинският план за развитие на Община Поморие за периода 2014-2020 г. е основният 
планов документ, който определя стратегическата рамка на общината за устойчиво и 
интегрирано местно развитие. С него се набелязват средносрочните цели и приоритети 
за развитие, които съответстват с целите и стратегиите на плановите документи от по-
висок ранг, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на общината. 
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Община Поморие е в процес на разработване на План за интегрирано развитие на 
Община Поморие за периода 2021-2027 г. (ПИРО-Поморие). Планът се явява основен 
стратегически планов документ, чрез който се цели осигуряване на стратегическа, 
функционална и пространствена координация на необходимите интервенции в 
общинската територия, целящи подобряване на условията за живот и бизнес на 
местната общност, като същевременно се създадат необходимите предпоставки за 
ефективно усвояване на местните ресурси и потенциали на територията, повишаване на 
инвестиционната и туристическа атрактивност на общината през програмния период 
2021-2027 г.  

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

Изводите, които могат да се направят в резултат на анализа и оценката на действащото 
национално законодателство по управление на отпадъците и на програмните документи 
в контекста на правата и задълженията на община Поморие, са:  

 Община Поморие е разработила и приела необходимите нормативни документи 
във връзка с разпоредби на националното законодателство по отношение на 
управление на отпадъците.  

 Общинската програма за управление на отпадъците 2016-2020 г. съответства на 
изискванията, заложени в НПУО 2014-2020 г.  

 Община Поморие изпълнява голяма част от заложените мерки в Общинската 
програма за управление на отпадъците. Препоръчително е да бъдат насочени 
допълнителни усилия по отношение на изпълнение на мерките, насочени към 
предотвратяване образуването на отпадъци. Необходими са усилия от страна на 
общинската администрация за по-честата информираност на гражданите за 
ползите от разделното събиране на отпадъците от опаковки, както и прилагането 
на икономически стимули за домакинствата и бизнеса за разделното събиране 
на тези видове отпадъци. 

 Препоръчително е общината да улесни достъпа до информация относно 
изпълнението на Общинската програма за управление на отпадъците, като 
публикува регулярно отчетите от изпълнението ѝ.  

 Община Поморие е с изявен туристически характер, поради което се наблюдават 
флуктуации в количествата събрани смесени битови отпадъци, които са 
значително по-големи през летния сезон. Това обуславя необходимостта от 
въвеждане на иновативни модели за управление на отпадъците, които да могат 
да отговорят на нуждите на общината.  

 Община Поморие е в процес на разработване на План за интегрирано развитие 
на Община Поморие за периода 2021-2027 г. 
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III. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ПО 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА МЕСТНО НИВО 

Анализът има за цел да отговори на следните въпроси: 

 Приета ли е нормативна уредба на местно ниво в съответствие с чл.22 от ЗУО, 
която да детайлизира правата и задълженията на общинската администрация, на 
гражданите и юридическите лица по отношение на управление на отпадъците; 

 Има ли планирани/извършени промени в Наредбата по чл. 9 от Закона за 
местните данъци и такси, отразяващи изискванията за използването на основите 
за всяка от услугите по чл.62 от Закона за местните данъци и такси и отчитайки 
разпоредбата, че количеството битови отпадъци е водеща основа за определяне 
на размера на таксата за битови отпадъци (чл.67, ал.4, ЗМДТ); 

III.1. Съответствие на нормативната уредба на местно ниво с 
чл. 22 от ЗУО  

Създаването на законосъобразна и целесъобразна нормативна уредба от органите на 
местното самоуправление, включително и в областта на управление на отпадъците е 
ключова предпоставка за решаване на различни въпроси от местно значение.  

Основният нормативен акт, регламентиращ обществените отношения свързани с 
управлението на отпадъците на територията на община Поморие, е Наредба №9 за 
управление на дейностите по отпадъците на територията Община Поморие.  

Наредбата е приета с Решение № 584/25.04.2013 г. на Общински съвет – Поморие на 
основание чл. 22 от Закона за управление на отпадъците и чл.21, ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, изм. с Решение № 
1098/29.03.2019 г. на Общински съвет - Поморие, изм. с Решение №2124/05.12.2019 г. 
на Административен съд – Бургас, изм. с Решение №513/27.05.2021 г. на Общински съвет 
– Поморие. 

Наредбата урежда екологосъобразното управление на отпадъците на територията на 
Община Поморие с цел предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното 
въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда.  

В наредбата са регламентирани правата и задълженията на физическите и 
юридическите лица, включително по отношение на стопанисваните и управляваните от 
тях търговски обекти, производствени и стопански сгради, болници, училища, 
административни сгради, и други обекти за лично и/или обществено ползване, 
разположени на територията на Община Поморие и взаимоотношенията между тях при 
управление на отпадъците.  

В наредбата са включени условията и редът за изхвърлянето, събирането включително 
разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането 
на твърдите битови (БО) и строителни отпадъци (СО), излишни земни маси (ЗМ), 
биоотпадъците, опасни битови отпадъци (ОБО), производствените отпадъци (ПО) и 
масово разпространените (МРО) отпадъци и поддържането на чистотата на територията 
на Община Поморие, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и 
подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и заплащането за 
предоставянето на съответните услуги съгласно Закона за местните данъци и такси.  
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Включени са разпоредби относно изискванията към площадките за предаване на 
отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на 
площадките както и условията за предаване на отпадъци на площадките по чл.19, ал.3, 
т.11 от ЗУО.  

Наредбата урежда задълженията, отговорностите и взаимоотношенията между Община 
Поморие от една страна и от друга – специализираните общински и/или частни лица, 
които по договорни отношения извършват организирано сметопочистване, 
сметоизвозване, оползотворяване на отпадъци от опаковки и поддържане на чистотата 
на местата за обществено ползване в Общината.  

С Решение №1098/29.03.2019 г. е прието изменение и допълнение на Наредбата. 
Включени са допълнителни разпоредби по отношение управлението и рециклирането 
на образуваните строителни отпадъци в съответствие със ЗУО.  

Наредбата урежда и реда и начина за определяне и администриране на таксата за 
битови отпадъци, дължима от физическите и юридическите лица на територията на 
община Поморие. В Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги и права на територията на община Поморие, тази материя е 
доразвита, като са включени текстове относно реда и сроковете за събиране на таксата. 

Регламентиран е още и начинът за контрол на изпълнението на общинската наредба за 
управление на дейностите по отпадъците, както и административно-наказателните 
разпоредби, които следва да бъдат налагани в случай на неизпълнение на същата. 

Приетата от общинския съвет на община Поморие Наредба №9 за управление на 
дейностите по отпадъците на територията Община Поморие съответства на 
изискванията на чл. 22 от ЗУО. Наредбата детайлизира правата и задълженията на 
общинската администрация, на гражданите и юридическите лица по отношение на 
управлението на отпадъците. Наредбата отговаря на изискванията на Закона за 
управление на отпадъците.  

 

III.2. Съответствие на нормативната уредба на местно ниво с 
чл. 9 от ЗМДТ  

Община Поморие е приела Наредба №11 за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги и права на територията на община Поморие с Решение 
№312/10.12.2020 г. на Общински съвет – Поморие, протокол №15 от 10.12.2020 г., 
изменена с Решение № 449/28.04.2021 г., изм. с Решение №553/30.07.2021 г. Наредбата 
е издадена на основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и влиза в сила от 
01.01.2021 г. С Наредбата се уреждат отношенията, свързани с определянето и 
администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и 
юридически лица услуги и права, реда и срока на тяхното събиране на територията на 
Община Поморие. 

Съгласно чл. 15 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги и права на територията на община Поморие, таксата за битови услуги се 
заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други 
съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за 

обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 
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66 от Закона за местните данъци и такси за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и 
сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; 
чистота на териториите за обществено ползване. 

Съгласно разпоредбата от ЗМДТ количеството битови отпадъци е водеща основа за 
определяне на размера на таксата за битови отпадъци (чл.67, ал.4, ЗМДТ). Съгласно чл. 
67, ал. 8 от Закона  основите за определяне на размера на таксата за битови отпадъци, 
които общинският съвет може да приеме, са: 

1. за услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и 
инсталации за тяхното третиране: 

а) индивидуално определено количество битови отпадъци за имота, включително чрез 
торби с определена вместимост и товароносимост; 

б) количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта 
на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честотата за тяхното 
транспортиране; 

в) брой ползватели на услугата в имота; 

2. за услугата по третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации: 

а) индивидуално определено количество битови отпадъци за имота, включително чрез 
торби с определена вместимост и товароносимост; 

б) количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта 
на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честотата за тяхното 
транспортиране; 

в) брой ползватели на услугата в имота; 

3. за услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в 
населените места и селищните образувания в общината: 

а) брой ползватели на услугата в имота; 

б) разгъната застроена и/или незастроена площ на недвижимия имот. 

Поради необходимостта от изграждането на информационна база и административен 
капацитет на общините, годината на преминаване към прилагането на новите основи за 
определяне на такса битови отпадъци няколко пъти бе отлагана като към настоящия 
момент за стартова година е приета 1.01.2022 г.   

Съгласно чл. 18 от Наредбата на общината таксата за битови отпадъци се определя в 
годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на 
одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за: 

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и 
други; 

2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до 
депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; 

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 
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обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 
отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците. 

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от 
населените места, предназначени за обществено ползване.  

Съгласно чл. 19 размерът на таксата се определя в левове според количеството на 
битовите отпадъци, съобразно вида и броя на съдовете за съхраняването им и честотата 
на сметоизвозване. Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци 
по реда на чл.19, размерът на таксата се определя в левове /промили/ пропорционално 
върху данъчната оценка на недвижимите имоти съгласно приложение № 2 от ЗМДТ за 
имоти /жилищни и нежилищни/ на граждани и жилищни имоти на предприятия, а за 
нежилищни имоти на предприятия - в промили върху по-високата между отчетната им 
стойност и данъчната оценка. 

Задължените лица заплащат и такса за услугата по поддържане на чистотата на 
териториите за обществено ползване в размер, пропорционален в промили на отчетната 
стойност на имотите на предприятията, респективно на данъчната оценка на имотите на 
гражданите. 

Препоръчително е Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги и права на територията на община Поморие да бъде актуализирана, за 
да отчете разпоредбите от ЗМДТ относно основите за определяне на размера на таксата 
за битови отпадъци, които могат да са или индивидуално определеното количество 
битови отпадъци за имота, или количество битови отпадъци за имота, определено 
съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите 
отпадъци и честотата за тяхното транспортиране.  

 

Други местни нормативни документи, регламентиращи отговорностите на общината, 
свързани с управлението на отпадъците 

Наредба № 13 за реда и условията за поправяне, заздравяване или премахване на 
строежи, които създават непосредствена опасност за живота или здравето на 
гражданите и за реда и начина за премахване на незаконните строежи на територията 
на община Поморие, приета с решение  829, взето с протокол № 30 от 21.11.2013 г. на 
Общински съвет – Поморие, изм. с Решение № 1250/21.08.2019 г. на Общински съвет – 
Поморие. С Наредбата се регламентира редът за поправяне, заздравяване или 
премахване на строежите, за които са налице условията, посочени в закона, във връзка 
с чл.196, ал. 3 и чл. 195, ал. 4, 5 и 6 от ЗУТ, които се намират на територията на Община 
Поморие, както и условията и редът за принудително изпълнение на заповеди за 
премахване на строежи или части от тях от община Поморие. 

 
НАРЕДБА № 14 за изграждане и опазване на зелената система на територията на 
Община Поморие, приета с Решение №1217/11.07.2019 г. на Общински съвет - Поморие, 
изм. с Решение № 1250/21.08.2019 г. на Общински съвет – Поморие. Наредбата е приета 
на основание чл. 62, ал. 10 от Закона за устройство на територията и чл.20, чл.21, ал.1, 
т.13 и чл. 22, ал.1 от ЗМСМА. 
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Наредбата урежда обществените отношения, свързани с планирането, изграждането, 
устойчивото поддържане, опазване и развитие на зелената система на Община 
Поморие. С цел опазване на околната среда с наредбата в обществените зелени площи 
се забранява изхвърлянето на отпадъци извън определените за целта съдове .    

 

Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Благоустройство, 
комунални и строително-ремонтни дейности” - Поморие, приет с решение № 
915/11.03.2014 г. на ОС – Поморие. С правилника се определят предмета на дейност, 
структурата, управлението, численият състав и правата и задълженията на 
предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество. 
Предприятието е специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности 
и услуги, финансирани от общинския бюджет. В предмета на дейност влизат дейности, 
свързани с управлението на отпадъците, в т.ч.: 

 премахване на строежи или части от тях - общинска собственост или такива 
изградени върху земя, урегулирани поземлени имоти, улици, тротоари и др. 
имоти — общинска собственост 

 почистване на отпадъци, изхвърлени на неразрешени за това места, ликвидиране 
на незаконни сметища 

 поддържане и експлоатация на депа за битови и строителни отпадъци или на 
други инсталации, или съоръжения за обезвреждане на битови, строителни и 
други отпадъци; 

 

Сключени договори за изпълнение на задълженията на кмета на общината по чл.19 
от ЗУО  

 Община Поморие има сключен договор №Д-1/02.01.2018 г. със „ЗАУБА“ АД с 
предмет: „Събиране и транспортиране на битови отпадъци от населените места 
в община Поморие: ръчно и машинно метене и миене на улици и територии за 
обществено ползване на територията на населените места в община Поморие; 
зимно поддържане на улици, тротоари и територии за обществено ползване в 
урбанизираната територия на гр. Поморие“. 

 Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на 
община Поморие за градовете Поморие и Ахелой, се реализира от ОООО 
„ЕКОБУЛПАК АД“ АД, с която общината има сключен договор. Дейността се 
извършва чрез подизпълнители, като „ЗАУБА“ ЕАД обслужва както жълтите 
контейнери за хартиени, пластмасови и метални опаковки, така и зелените за 
стъклени опаковки. Съгласно информация от Доклада за състоянието на околната 
среда за 2020 г. община Поморие има сключени договорни споразумения с 
фирми с разрешителни по ЗУО за разделно събиране и на НУБА, ИУМПС, 
отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, излезли от употреба гуми.  На 
интернет страницата на общината са публикувани адресите и контактите на 
местата за предаване на разделно събрани МРО. 
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

Изводите, които могат да се направят в резултат на анализа и оценката на прилагането 
на законодателството по управление на отпадъците на местно ниво от община Поморие, 
са:  

 Нормативната уредба на община Поморие съответства на изискванията, 
заложени в ЗУО. Основният документ - Наредба №9 за управление на дейностите 
по отпадъците на територията Община Поморие - урежда екологосъобразното 
управление на отпадъците на територията на Община Поморие с цел 
предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното въздействие на 
отпадъците върху човешкото здраве и околната среда.. 

 Община Поморие е приела Наредба №11 за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Поморие 
на основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси. Препоръчително е 
община Поморие да актуализира наредбата, отчитайки разпоредбите в ЗМДТ, 
касаещи подхода за определяне размера на таксата за битови отпадъци в 
съответствие със сроковете, посочени в закона.  

 Община Поморие прилага схема за разделно събиране на отпадъци от опаковки 
и в общината функционира общинска площадка за разделно събрани отпадъци 
от домакинствата в т.ч. едрогабаритни и опасни от домакинствата. 

 Община Поморие има сключени договорни споразумения с фирми с 
разрешителни по ЗУО за събиране на смесените битови отпадъци и за разделно 
събиране и на НУБА, ИУМПС, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, 
излезли от употреба гуми.  

 

IV. АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Анализът на дейността на Регионално сдружение за управление на отпадъците се 
стреми да даде отговор на следните въпроси: 

• Участва ли активно общината в работата на РСУО; 
• Взети ли са важни за общината решения за управление на отпадъците от 

РСУО; 
• Необходими ли са подобрения в работата и решенията на РСУО в интерес на 

общината. 

В рамките на „Регионалното сдружение за управление на отпадъците - Регион Бургас“ 
попадат общо девет общини от област Бургас, които са представени в таблицата по-долу. 
РСУО Бургас е учредено на 01.02.2006 г. със седалище и адрес на управление Община 
Бургас, гр. Бургас, ул. „Александровска“ №26. 
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Таблица 13. Обхват на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за 
регион Бургас 

№ - общ. Код община ЕКАТТЕ Община Област РИОСВ 

1 BGS01 00151 Айтос 

Бургас Бургас 

2 BGS04 07079 Бургас 

3 BGS08 35883 Камено 

4 BGS09 36525 Карнобат 

5 BGS15 51500 Несебър 

6 BGS17 57491 Поморие 

7 BGS18 63224 Руен 

8 BGS06 17974 Средец 

9 BGS23 70247 Сунгурларе 

 

В управлението на „Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион 
Бургас“ участват кметове на всяка една от общините-членове, като за председател на 
Сдружението е избран кметът на община Бургас. РСУО Бургас регулярно публикува 
годишни отчети за дейността си, като протоколите от общите им събрания, както и 
взетите решения, се публикуват на официалната страница на община Бургас. 
Публикуваните протоколи от проведени заседанията, отчитащи работата на РСУО 
Бургас, не отразяват осъществяването на промени в състава и управленската структура 
на „Регионалното сдружение за управление на отпадъците - Регион Бургас“. 

Община Поморие участва активно в дейността на „Регионалното сдружение за 
управление на отпадъците - Регион Бургас“, като бива представена и в ръководната 
структура на сдружението от кмета на общината. Публикувани отчети от дейността на 
сдружението показват, че кметът на общината или упълномощен от него представител 
са взели участие във всички проведени заседания на общото събрание на сдружението. 
Съгласно публикуваните отчети от общите събрания на РСУО Бургас през последните 
години на тях биват взети поредица от решения, пряко касаещи управлението на 
отпадъците в община Поморие, по-съществените, измежду които са: 

 В рамките на заседание на общото събрание на РСУО Бургас, проведено на 
27.05.2021 г. е взето решение, което позволява на Община Поморие да ползва 
собствени средства, натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление 
на отпадъците, за закупуване на: 

o два броя метометачни машини за събиране и транспортиране на 
биоотпадъци от общинската система по озеленяване е прогнозна стойност 
до 180 000 лв./бр. с вкл. ДДС; 

o един брой мобилна барабанна дробилка на дървесина и биоотпадъци, с 
прогнозна стойност до 92 000 лв. с вкл. ДДС. 

 В рамките на заседание на общото събрание на РСУО Бургас, проведено на 
09.06.2020 г. бива взето решение, което позволява на Община Поморие да ползва 
собствени средства, натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление 
на отпадъците, за закупуване на електронна везна за осъществяване на входящ 
контрол при приемане на отпадъци на общинска площадка за разделно събрани 
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отпадъци от домакинства, в т.ч. едрогабаритни, опасни отпадъци и др. на 
територията на гр. Поморие, общ. Поморие, в размер на 1824,00 лв. 

 В рамките на заседание на общото събрание на РСУО Бургас, проведено на 
25.03.2020 г. бива взето решение, което позволява на Община Поморие ползва 
собствени средства, натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление 
на отпадъците, за доставка (закупуване) на специализирана техника за отпадъци, 
а именно 2 броя метометачни машини за събиране и транспортиране на 
биоотпадъци от общинската система по озеленяване на обща стойност 360 000 
лв. с ДДС. 

 В рамките на заседание на общото събрание на РСУО Бургас, проведено на 
28.08.2019 г. бива взето решение, което позволява на Община Поморие да ползва 
собствени средства в размер на 5604 лв., натрупани като отчисления по чл.64 от 
Закона за управление на отпадъците, за закупуване на:  

o контейнер за луминесцентни лампи – 1000 л. - 1бр.;  

o вана РЕЕГО за съхранение на агресивни водни акумулатори - 1 бр.;  

o бидон HDPE за боя 220л. - 1бр.;  

o бидон HDPE за батерии 220л. - 1бр.;  

o бидон HDPE за разтворители 220 л. - 1бр.;  

o бидон HDPE за малки батерии 50л. - 1 бр.;  

o бидон HDPE за кухненски мазнини 50л. - 1 бр.;  

o контейнер за международен транспорт на лекарства 1100 л. - 1 бр. 

 На заседанието на общото събрание на РСУО Бургас, проведено на 09.06.2019 г. 
също така бива взето решение финансирането на „Инженеринг (проектиране и 
изграждане) на Фаза 2 от експлоатацията на регионално предприятие за 
управление на отпадъците „ Братово —запад “ — Клетка N9 2, ретензионен 
басейн за инфилтратни води РБ2, довеждаща и обслужваща инфраструктура на 
Клетка 2, отводнителна площадкова инфраструктура за бъдещата Клетка №3 и 
реконструкция и разширение на ПСОВ. Изготвяне на технически инвестиционен 
проект за рекултивация на клетка 1“ да бъде изразено като процентно отношение 
към общата стойност на дейностите, изчислено на база депонирано количество 
отпадъци от всяка една община спрямо общото количество депонирани 
отпадъци на регионалното депо за периода 2016- 2018 г., по силата на което се 
определя и финансовият принос на община Поморие, който възлиза на 11,56%. 

 В рамките на заседание на общото събрание на РСУО Бургас, проведено на 
29.08.2018 г. бива взето решение, което позволява на Община Поморие да ползва 
собствените средства в размер на 379 000 лв., натрупани като отчисления по чл.64 
от Закона за управление на отпадъците, за: 

o 1 брой бордови самосвал за събиране и транспортиране на биоотпадъци 
от общинската система по озеленяване на стойност 84000 лв.; 

o 1 брой прикачна моторна дробилка на дървесина и биоотпадъци от 
общинската система за озеленяване на стойност 35000 лв.; 
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o 1 брой вакуумна метачка за почистване на биоотпадъци от тротоарни 
площи и паркови алеи на стойност 60 000 лв.; 

o 1 брой фабрично нов товарен камион със самосвал с кран за събиране и 
транспортиране на биоотпадъци от общинската система за озеленяване 
на стойност 200 000 лв. 

 С решение на Общото събрание на РУСО от 11.04.2018 г. бива одобрено 
кандидатстването на Община Бургас, Община Несебър и Община Поморие с 
проект за „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно 
събиране на биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас“ по 
процедура BG16M10P002-2.004:. „Проектиране и изграждане на анаеробни 
инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, Приоритетна ос 2 на 
Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“. 

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

На база на извършения анализ на структурата и дейността на „Регионалното сдружение 
за управление на отпадъците - Регион Бургас“  може да се заключи, че сдружението 
функционира добре, като осигурява представителство в рамките на своята управленска 
структура на всички съставни общини. Община Поморие участва активно в дейността на 
РСУО Бургас, което от своя страна регулярно отчита резултати от дейността си като 
публикува съответни протоколи от заседанията си. Публикуваните протоколи показват, 
че през последните години РСУО Бургас е взело редица решения, които пряко засягат 
управлението на отпадъците в община Поморие. 

 

V. АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ, В Т.Ч. ПРИЛАГАНЕ НА 
КОНТРОЛНИТЕ ФУНКЦИИ СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНОТО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И МЕСТНИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

Анализът на институционалния капацитет на община Поморие е изготвен съгласно 
изискванията, възложени на общините въз основа на нормативната уредба в областта 
на управлението на отпадъците на национално и местно ниво. 

Целите на институционалния анализ на община Поморие са: 

 да оцени степента на функционална обезпеченост на нормативно 
възложените отговорности на кмета и изпълнението на тези функции, вкл. и 
на административните звена, които имат функции в областта на отпадъците;  

 да оцени състоянието на човешките ресурси, на които са възложени функции 
във връзка с управление на отпадъците  

 да установи евентуални недостатъци и несъответствия в капацитета на 
общината в сферата на управлението на отпадъците и да изведе препоръки 
за оптимизиране и подобряване на институционалния капацитет в 
съответствие с общинските правомощия и функции. 
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Заключенията от аналитичния преглед ще осигурят обосновка за избора на приоритети 
и мерки за развитие и подобряване на институционалния капацитет, които ще бъдат 
включени в Програмата за управление на отпадъците на община Поморие за периода 
2021-2028 г.  

За извършване на анализа са проучени - нормативни, стратегически и планови 
документи на община Поморие, Устройствен правилник на общинска администрация 
Поморие, Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие 
„Благоустройство, комунални и строително-ремонтни дейности” - Поморие, отчети за 
изпълнение, които имат отношение към управление на отпадъците, и други релевантни 
документи от общината.  

 

V.1. Функционална обезпеченост за управление на 
отпадъците  

В „Анализа и оценка на действащото законодателство по управление на отпадъците“ по-
горе подробно са описани правомощията на общините за управление на отпадъците. 

Анализът на институционалния капацитет e изготвен, като е обърнато специално 
внимание върху контролните функции на общината и е анализирана релевантността на 
функциите спрямо правомощията на кмета на общината за управление на отпадъците.  

Функционалният анализ за управление на отпадъците в общината цели да установи:  

- възложените с нормативната уредба правомощия и задължения на кмета на 
общината обезпечени ли са чрез функциите на административните звена в 
общинската администрация, и  

- доколко разпределението на функциите в общинската администрация е ясно и няма 
припокриване на функции както в хоризонтален, така и във вертикален аспект.  

В зависимост от начина на подпомагане изпълнението на правомощията на кмета за 
управление на отпадъците, определени звена в общинската административна структура 
имат основна функция (функция, която подпомага по същество определено 
правомощие) или спомагателна функция (функция, която се изразява в съдействие, 
координация, техническа помощ и други подобни). Аналитичният преглед на основните 
и на спомагателните функции е направен в следните направления: 

- Общинска политика за отпадъците - изготвяне на планови и нормативни документи 
в областта на управлението на отпадъците;  

- Дейности, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, 
транспортиране, третиране на отпадъци;  

- Финансово обезпечаване - разработване на годишни план-сметки, определяне на 
годишните такси за свързаните с отпадъци услуги и други;  

- Дейности по наблюдение и контрол - извършване на контрол и инспекции, в т.ч. 
превантивен, текущ и последващ контрол, и координация с други органи, налагане 
на санкции;  
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- Дейности за информиране и привличане на обществеността - обществени 
консултации и привличане на обществеността, информационно-разяснителни 
дейности и кампании.  

Направеният аналитичен преглед на Устройствения правилник за организацията и 
дейността на общинската администрация в община Поморие показва, че заместник-
кметът по строителство, инфраструктура, транспорт и управление на проекти е 
отговорен за изпълнението на следните функции: 

 координира, контролира и отговаря за дейността на дирекция „Строителство, 
устройство на територията, общинска собственост и управление на проекти”; 

 организира, ръководи и контролира служителите в дейностите по строителен 
контрол, инфраструктура и благоустрояване, жилищна политика, опазване на 
околната среда.  

В Наредбата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община 
Поморие са регламентирани правата и задълженията на кмета на общината в тази 
област и на лицата, на които кметът възлага изпълнение на някои от функциите, но не са 
посочени функции на съответните звена от общинската администрация. В наредбата е 
предвидено да се възлагат функции на определени длъжностни лица чрез 
упълномощаване на кмета на общината. 

Съгласно Устройствения правилник Дирекция „Строителство, устройство на територията, 
общинска собственост и управление на проекти” е организирана в три отдела и е пряко 
подчинена на заместник-кмет „Строителство, инфраструктура, транспорт и управление 
на проекти“. Отдел „Устройство на територията и опазване на околната среда” е 
натоварен с  функции в областта на отпадъците: 

 да изготвя или участва в изготвянето на програми, стратегии и планове за 
устойчиво развитие и за изпълнение на държавната политика по отношение на 
околната среда;  

 реализира законовите задължения на общината в областта на опазване на 
околната среда; 

 отговаря за дейностите по третиране на отпадъците и поддържане на чистотата 
на територията на община Поморие. 

Устройственият правилник определя правомощията на заместник-кмета, който  
изпълнява задълженията на кмета при негово отсъствие или при невъзможност за 
изпълнение. При повече от един заместник-кметове, кметът на общината определя кой 
ще го замества. Заместник-кметовете координират, ръководят и организират дейността 
на поверените им дирекции. Отдел “Строителство, екология и техническа 
инфраструктура в Дирекция „Териториално устройство и строителство“ отговаря за: 

- благоустрояването и инженерните дейности по водоснабдяване, канализация, 
електрификация, газификация, телефонизация, улици и площади, паркове и 
градини, улично осветление, озеленяване, корекции на реки и дерета; 

- екологията и опазването на околната среда; 

- изготвянето и прилагането на годишни инвестиционни програми на общината; 
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- изготвянето на проекти и книжа за търговете за общински имоти и търговете за 
строителство, ремонт и поддръжка на общински обекти и съоръжения. 

Някои функции във връзка с управление на отпадъците могат да бъдат изведени 
индиректно от описаните функции на други дирекции от общата и специализираната 
администрация. Например отдел “Административно обслужване на населението” 
отговаря за връзки с обществеността и проучване, и анализиране на общественото 
мнение, преди провеждането на определена политика на общината.  

 
Направление общинска политика за отпадъците 

Съгласно изискванията на националното законодателство за отпадъци, общината има 
задължение да разработва следните програмни и нормативни документи в областта на 
управление на отпадъците: 

 Наредба по чл.22 от ЗУО. Съгласно чл. 22 от ЗУО, общинският съвет приема наредба, 
с която определя условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително 
разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и 
обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, 
опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, на територията на 
общината, разработена съгласно изискванията на този закон и подзаконовите 
нормативни актове по прилагането му, както и заплащането за предоставяне на 
съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси. С наредбата се 
уреждат и изискванията към площадките за предаване на отпадъци от хартия и 
картон, пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на площадките, както и 
условията за предаване на отпадъци на площадките. Общината е приела Наредба за 
управление на дейностите по отпадъците на територията на с Решение № 
584/25.04.2013 г. на Общински съвет - Поморие, изменена с Решение № 
1098/29.03.2019 г. на Общински съвет - Поморие, изм. с Решение №2124/05.12.2019 
г. на Административен съд - Бургас, изм. с Решение №513/27.05.2021 г. на Общински 
съвет - Поморие 

 Наредба по чл. 9 от ЗМДТ. Общинският съвет е приел Наредба №11 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права 
на територията на община Поморие (приета с Решение №312/10.12.2020 г. на 
Общински съвет – Поморие, протокол №15 от 10.12.2020 г., изм. с Решение № 
449/28.04.2021 г., изм. с Решение №553/30.07.2021 г., посредством която се уреждат 
отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и 
цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги и права, реда и срока 
на тяхното събиране на територията на Община Поморие. 

 Програма за управление на отпадъците. Съгласно чл. 52 от ЗУО кметът на общината 
разработва общинска програма за управление на отпадъците. Програмата трябва да 
е в съответствие със структурата на Националния план за управление на отпадъците 
и да съвпада с периода на действие на НПУО, т.е. 2021-2028 г. Съгласно ЗУО, МОСВ 
изготвя указания за изготвяне на общински и регионални програми за управление на 
отпадъците. Веднага след публикуване на Методическите указания от  МОСВ през 
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август 2021 г., общината предприе действия за изготвяне на Програма за управление 
на отпадъците за периода до 2028 г.   

На база наличната информация може да се направи извод, че община Поморие 
притежава капацитет и изпълнява в пълен обхват нормативно възложените задължения 
за изготвяне на нормативни и програмни документи в областта на отпадъците. Анализът 
на документите показва, че приетите нормативни документи отговарят на изискванията 
на ЗУО и подзаконовите актове по прилагането му.  

 

Дейности, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, 
транспортиране, третиране на отпадъци 

Анализът на документите на община Поморие показва, че функциите по предоставяне 
на услуги относно отпадъците се изпълняват основно чрез прилагане на няколко 
подхода: 

 Чрез специализирани структурни звена в общинската администрация;  
 Чрез общинско предприятие, създадено по реда на ЗОС 
 Чрез сключване на договори с организации по оползотворяване; 
 Чрез възлагане на външни изпълнители по реда на ЗОП. 

Съгласно Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Поморие, 
кметът на общината планира, организира и контролира цялата дейност по управлението 
на битовите и строителните отпадъци образувани на територията на Община Поморие, 
съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците. Според Наредбата, 
отговорностите за събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци от 
районите включени в системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на 
територията на Община Поморие, както и почистването на местата за обществено 
ползване, са лицата, на които Общината чрез договор е възложила изпълнението на 
съответните дейности, или самата Община, в случаите в които тези дейности се 
осъществяват от специализирани общински звена. 

Общата организация по предоставяне на услугите за отпадъците се извършва от Отдел 
„Устройство на територията и опазване на околната среда” и Звено ОРС в Дирекция 
„Строителство, устройство на територията, общинска собственост и управление на 
проекти“ в специализираната администрация, като отговорностите са възложени в 
длъжностните характеристики на съответните служители.  

Съгласно наличната  информация, в посочения по-горе отдел работят квалифицирани 
служители, които отговарят, както за управлението на отпадъците, така и за 
осъществяването на други политики на общината.  

Община Поморие има сключен договор със „ЗАУБА АД“, с предмет „Събиране и 
транспортиране на битови отпадъци от населените места в община Поморие; ръчно и 
машинно метене и миене на улици и територии за обществено ползване на територията 
на населените места в община Поморие; зимно поддържане на улици, тротоари и 
територии за обществено ползване в урбанизираната територия на град Поморие.“ 
Сключеният договор е със срок на валидност шестдесет месеца от датата на подписване 
на договора - 02.01.2018 г. 
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Генерираните на територията на община Поморие битови и строителни отпадъци 
постъпват на Претоварна станция - Несебър и Регионално депо „Братово-запад”, 
находящо се в землището на с. Полски извор, община Камено. 

Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община 
Поморие, за градовете Поморие и Ахелой, се реализира от организацията по 
оползотворяване на отпадъци от опаковки „ЕКОБУЛПАК“ АД, чрез подизпълнители, като 
„ЗАУБА ЕАД обслужва, както жълтите контейнери за хартиени, пластмасови и метални 
опаковки, така и зелените контейнери за стъклени опаковки. Във връзка с промените в 
наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки /ДВ бр.60 от 2018 г./, съгласно 
подписания договор за сътрудничество „ЕКОБУЛПАК“ АД се задължава да предоставя на 
община Поморие годишен отчет за функционирането на системата за разделно 
събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Поморие. 

Съгласно годишния отчет за изпълнение на програмата за управление на дейностите по 
отпадъците на територията на община Поморие за 2020 г., към 31.12.2020 г., по  
утвърдена от Кмета на Община Поморие схема, на територията на община Поморие са 
разположени контейнери за разделно събиране на отпадъци от хартиени, пластмасови 
и метални опаковки: разположени са 115 броя от типа жълти контейнери за разделно 
събиране на отпадъци от хартиени, пластмасови и метални опаковки от типа Бобър 
ЖЪЛТ с обем 1100 л и 98 броя зелени контейнери за стъклени опаковки тип Иглу с обем 
1400 л. 

Общинско Предприятие „Благоустройство, комунални и строително-ремонтни 
дейности” – Поморие, от своя страна, отговоря за почистването на отпадъци, изхвърлени 
на неразрешени за това места, както и за поддръжката и експлоатацията на депа за 
битови и строителни отпадъци или на други инсталации, или съоръжения за 
обезвреждане на битови, строителни и други отпадъци и ликвидиране на незаконни 
сметища. 

 

Финансово обезпечаване 

Съгласно Устройствения правилник на община Поморие, таксата за битови отпадъци се 
определя в годишен размер за всяко населено място и всяка услуга поотделно с Решение 
на общински съвет въз основа на одобрена план-сметка. 

Кметът предлага за одобряване от Общинския съвет план-сметка за разходите по 
поддържане на чистотата и размер на таксите за битови отпадъци. Общински съвет – 
Поморие определя годишния размер на таксата за битови отпадъци за всяко населено 
място и за всяка дейност поотделно (сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане 
на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за 
обществено ползване), въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите 
разходи за: 

 осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи 
и други; 

 събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им 
до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; 
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 проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения 
за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, 
включително отчисленията по чл. 60 и 64 от ЗУО; 

 почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

 

Дейности по наблюдение и контрол  

ЗУО регламентира обхвата на контролните правомощия на общините. Кметът на 
общината или оправомощено от него длъжностно лице контролира: 

 дейностите, свързани с образуване, изхвърляне, събиране, включително 
разделното, съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни 
отпадъци; 

 дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на общински 
и/или регионални депа; 

 площадките за дейностите с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ); 

 спазването на други изисквания, определени с наредбата по чл. 22 от ЗУО. 

Кметът на общината организира и контролира закриването, рекултивацията на терените 
и последващия мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци на територията 
на съответната община. 

Кметът на общината по местонахождение на площадката за дейности с отпадъци от 
черни и цветни метали упражнява контрол за спазване на условията и реда за 
извършване на тези дейности съобразно своите компетенции. За констатираните 
нарушения при проверките кметът на общината уведомява в 14-дневен срок директора 
на съответната РИОСВ, като му изпраща всички документи. 

ЗУО регламентира също видове контрол, минимална честота на контролните проверки 
и актовете, които се съставят от контролните органи. Контролът може да бъде обособен 
в следните основни групи: 

 документален контрол – проверка на представени документи от задължените 
лица за спазване на изискванията на закона и наредбите, 

 проверка на място в обектите за спазване на изискванията на закона и 
наредбите. 

ЗУО предвижда минимална честота на проверките от контролните органи, в т.ч. от 
общините, съобразно техните компетенции по закона, както следва: 

- Поне веднъж годишно извършват проверка на документите, които се изискват от 
закона и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, на лицата, при чиято 
дейност се образуват отпадъци и/или извършващи дейности с отпадъци. 

- Проверката на място е независима от проверката на документи и се осъществява 
поне веднъж годишно в мястото на извършване на дейността и в присъствието на 
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проверявания или на лица, които работят за него. В отсъствието на такива лица 
проверката се извършва с участието на поне един свидетел. 

От гледна точка на целта на контролната дейност, контролът се разграничава в три групи: 

 Текущ контрол. Това е контрол, който по предварително определен график 
периодично и превантивно се извършва на задължените лица по отношение на 
това дали спазват изискванията на закона и наредбите.  

 Последващ контрол. Това е контрол за установяване от контролните органи дали 
са изпълнени дадените от тях предписания качествено и в срок, в случаите, в 
които са констатирани нарушения на нормативната уредба. 

 Проверки по сигнал. Това са проверки, осъществявани при сигнали за нарушения, 
подадени от граждани, юридически лица и институции. 

Съгласно Наредбата за управление на дейностите по отпадъците на територията на 
община Поморие, контролът по изпълнение на задълженията, произтичащи от 
изискванията на Наредбата, на територията на община Поморие се осъществява от 
Кмета на общината, кметовете и кметските наместници по населени места и длъжностни 
лица, определени от кмета на общината. 

Прегледът на годишните отчети за изпълнение на програмата за управление на 
дейностите по отпадъците на територията на община Поморие показват, че контролните 
звена към общинската администрация ежегодно извършват текущ контрол във връзка с 
установяване на нерегламентирани замърсявания, както и по сигнали на граждани 
относно нарушения по ЗУО, подзаконовите нормативни документи и общински наредби 
по управление на отпадъците. 

Наредбата за управление на дейностите по отпадъците на територията на община 
Поморие регламентира контролните функции на общинската администрация относно 
изпълнението на договорните задължения от страна на фирмите, извършващи 
съответните дейности с отпадъци, в т.ч. спазване на графиците по извозване на ТБО и 
уличното почистване, санитарно-хигиенните изисквания и чистотата на пазарите и 
прилежащите им части, местата за улична търговия /сергии/, паркингите и прилежащите 
им части. 

В Наредбата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община 
Поморие е въведено изискването събирането и съхраняването на информация за 
дейностите по управление на отпадъците да се осъществява съгласно изискванията на 
глава четвърта, раздел І от ЗУО и на „Наредба №1 /04 юни 2014 г./ за реда и образците, 
по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за 
водене на публични регистри.  

Съгласно годишния отчет за изпълнение на програмата за управление на  община 
Поморие за мандат 2019-2023 г. (за 2020 година), в рамките на годината отдел  
„Устройство на територията и опазване на околната среда“ е извършил 38 съвместни 
проверки с РИОСВ- Бургас и БДЧР-Варна по сигнали и жалби на граждани  в рамките на 
осъществяваната от тях контролна дейност; също така, отделът финализира 
административна преписка за обособяване на общинска площадка за безвъзмездно 
предаване на разделно събрани отпадъци от бита и издава на разрешително за 
извършване на дейности по третиране на отпадъци. 
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Кметът на общината осигурява поддържане на регистър на площадките за предаване на 
отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на община Поморие. 
Отчетните книги се водят за всяка площадка, на която се образуват и/или третират 
отпадъци и съдържат хронологична информация за количеството, естеството и 
произхода на отпадъците и когато се изисква - предназначението, периодичността на 
събиране, начина на транспортиране и предвидените методи за третиране на 
отпадъците. 

Препоръчително е общината да разгледа възможността да увеличи числеността на 
персонала, който осъществява контролната дейност, за да се засили ефективността ѝ  
върху качеството за предоставяните услуги. 

Дейности за информиране и привличане на обществеността 

Чл. 19, ал. 3, т. 13 от ЗУО изисква кметът на общината да осигурява информация на 
обществеността за дейностите и предоставяните услугите относно отпадъците чрез 
интернет страницата на общината, както и по друг подходящ начин.  

Съгласно Устройствения правилник на община Поморие, Отдел „Административно и 
информационно обслужване” изпълнява следните функции, пряко свързани с 
осъществяване на връзки обществеността: 

 участие в организацията, съвместно с кметовете на кметства, на приемите и/или 
срещите на кмета на общината в кварталите и селата; 

 организация на връзките на кмета с политическите партии, обществени и 
граждански организации и сдружения, и средствата за масова информация; 

 организация на публичните изяви на кмета и заместниците му; 

 организация връзките със съседни общини, които са в партньорски 
взаимоотношения с община Поморие; 

 организация на връзките с асоциациите, в които членува община Поморие; 
връзките с дипломатическите мисии, побратимените градове на община 
Поморие и международни сдружения; 

 организация на брифинги и пресконференции, интервюта и участия в предавания 
по електронните медии; 

 осъществяване на връзки с медии и изпращане прессъобщения и покани;  

Съгласно предоставената информация, община Поморие има назначен служител 
„връзки с обществеността“ към общинската администрация, който отговоря пряко за 
дейности свързани с информиране и привличане на обществеността относно 
управлението на отпадъците на територията на общината.  

Съгласно годишния отчет за изпълнение на програмата за управление на дейностите по 
отпадъците на територията на община Поморие за 2020 г. ЕКОБУЛПАК АД е 
предоставила на община Поморие информационно-образователни материали 
популяризиращи ползите от разделното събиране на отпадъци от опаковки на 
територията на община Поморие — за гр. Поморие и гр. .Ахелой. Образователните 
материали се предоставят на училищата и детските градини в община Поморие. 

Ежегодно общинската администрация, съвместно с организацията по оползотворяване 
на отпадъци „Екобулпак” АД, провежда информационна кампания за популяризиране 
на ползите от системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, включваща 
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разпространение на брошури, листовки и плакати с инструкции за разделно събиране 
сред училищата в Община Поморие. 

Община Поморие също така регулярно организира пролетна и зимна кампания за 
събиране на масово разпространени отпадъци на територията на града, като негодни за 
употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства, отработени масла и 
отпадъчни нефтопродукти, излезли от употреба гуми, едрогабаритни отпадъци, които в 
последствие биват предавани за последващо третиране на специализирана площадка 
за отпадъци. Съгласно годишния отчет за изпълнение на програмата за управление на 
дейностите по отпадъците на територията на община Поморие за 2020 г., възникналата 
пандемична ситуация е възпрепятствала организираните на тези кампании през 2020 г.  

Също така, през туристическия сезон на територията на община многократно са 
осъществени редица доброволчески акции по почистване на плажната ивица и района 
около източната част на ЗМ „Поморийско езеро“, за които община Поморие е 
предоставила консумативи и материали за почистването, както и навременно извозване 
на събраните отпадъци. 

Следва да се отбележи, че в Устройствения правилник на общинска администрация 
Поморие не са разписани функции относно информиране и привличане на 
обществеността относно управлението на отпадъците на територията на общината. 
Изпълнението на тази функция е от съществено значение. Тези задължения не са точно 
регламентирани, което пък от своя страна може да повлияе върху изпълнението им. 
Препоръчително е общинското ръководство да предприеме действия за 
регламентиране на отговорностите, касаещи информиране и привличане на 
обществеността по въпроси, свързани с управление на отпадъците, както и да 
популяризира резултати от осъществените на територията на общината кампании и 
инициативи, свързани с управление на отпадъците и почистване, освен чрез сайта на 
общината, така и чрез активно привличане на местни радиа и телевизии. 

 

V.2. Човешки ресурси за управление на отпадъците 

Анализът на персонала с функции за управление на отпадъците в общинската 
администрация разглежда неговите количествени и качествени характеристики – брой, 
образователна структура, повишаване на квалификацията чрез обучение; практики и 
проблеми с набирането, назначаването и задържането на необходимите кадри; оценка 
за бъдещите потребности в краткосрочна и средносрочна перспектива.      

Предоставената от общината информация показва, че отдел „Устройство на територията 
и опазване на околната среда” към Дирекция „Строителство, устройство на територията, 
общинска собственост и управление на проекти“ разполага с малък брой служители, 
които са пряко ангажирани с аспектите на управлението на отпадъците в общината. За 
доброто изпълнение на функциите в пълен обхват е необходимо да се увеличи броят на 
служителите, пряко отговорни за управление на отпадъците. 

Предоставена информация показва, че през последните пет години служителите на 
общината не са преминавали обучения, нито за повишаване на професионалната 
квалификация като цяло, нито за повишаване на квалификацията конкретно по 
отношение на управлението на отпадъци. Респективно, общината идентифицира 
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необходимост от провеждане на обучения за повишаване на капацитета в сферата 
управление на отпадъците. 

Материално-техническата и информационната обезпеченост на персонала за 
изпълнение на функциите е на добро ниво. 

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

На базата на изготвения анализ на институционалния капацитет на община Поморие, 
могат да бъдат формулирани следните по-основни заключения: 

 Община Поморие притежава капацитет и изпълнява в пълен обхват 
нормативно възложените задължения за изготвяне на нормативни и 
програмни документи в областта на отпадъците, като приетите документи 
нормативни документи отговарят на изискванията на ЗУО и подзаконовите 
актове по прилагането му.  

 Препоръчително е община Поморие да увеличи числеността на персонала, 
който е пряко ангажиран с аспектите на управление на отпадъците, както и на 
персонал, прямо отговорен за изпълнението на контролните функции с цел 
повишаване на ефективността и качеството за предоставяните услуги. 
Общината може да привлече експерти на граждански договори, за да осигури 
необходимите човешки ресурси. 

 Община Поморие е активна от гледна точка на осъществяване на дейности за 
информиране и привличане на обществеността, включително по отношение на 
инициативи, пряко свързани с управлението на отпадъците. Препоръчително е 
общината по-ясно да разпише отговорностите свързани с осъществяването на 
връзките с обществеността в документите, касаещи дейността ѝ, както и да 
разгледа възможностите за разнообразяване и разширяване на каналите за 
популяризиране на резултатите от осъществяваните дейности с цел 
максимизиране на положителния ефект от тях. 

 Извършеният анализ на институционалния капацитет на община Поморие 
подчертава нуждата от организирането и провеждането на обучения, 
насочени към повишаване на професионалния капацитет на общинските 
служители като цяло, както и на обучения, конкретно фокусиращи се върху 
капацитета на общинските експерти в сферата на управлението на 
отпадъците. 

 Материално-техническата обезпеченост на служителите в общинската 
администрация в община Поморие, вкл. на тези с функции в областта на 
отпадъците, е на добро равнище. Договорът с предмет „Събиране и 
транспортиране на битови отпадъци от населените места в община Поморие; 
ръчно и машинно метене и миене на улици и територии за обществено 
ползване на територията на населените места в община Поморие; зимно 
поддържане на улици, тротоари и територии за обществено ползване в 
урбанизираната територия на град Поморие“ е изтекъл и е препоръчително 
общината да проучи възможността услугата да се предоставя от общинско 
предприятие, съгласно добрите практики в други общини. 
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VI. АНАЛИЗ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАМЪРСЕНИ В МИНАЛОТО ПЛОЩАДКИ 
ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И ОСЪЩЕСТВЕНИ МЕРКИ ЗА 
ТЯХНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

Анализът на общинските депа за битови и строителни отпадъци с прекратена 
експлоатация или чиято експлоатация предстои да се преустанови до края на периода 
на програмата за управление на отпадъците на общината се фокусира върху следните 
въпроси: 

 Какво е съществуващото състояние по отношение на закриването, 
рекултивацията и последващия мониторинг на общинските депа за отпадъци с 
преустановена експлоатация на територията на общината; 

 Необходими ли са допълнителни мерки за изпълнение на изискванията на 
националното законодателство относно депата за отпадъци с преустановена 
експлоатация на територията на общината; 

На територията  на община Поморие, южно от с. Каменар, с намира Депо „Каменар”, 
което е със спряна експлоатация, считано от 16.03.2015 г. съгласно Заповед № РД-
25/27.02.2015 г. на Директора на РИОСВ – Бургас.  По времето на функционирането си то 
е обслужвало следните населени места: гр. Поморие, с. Каменар, с. Лъка, гр. Ахелой, с. 
Горица, гр. Каблешково, с. Гълъбец, с. Порой, с. Александрово, с. Медово, с. Косовец, с. 
Белодол, с. Бата, с. Габерово, с. Дъбник и с. Страцин, като на него са депонирани ТБО и 
производствени неопасни отпадъци, които не подлежат на преработка. Депото е с 
изчерпан капацитет.  

През 2018 г. са освободени 22 146 лв. от натрупаните средства по чл.60 от ЗУО на община 
Поморие за направени разходи по възникнала авария – запалване на отпадъците на 
депо Каменар.   

Община Поморие стартира дейности във връзка със закриване и рекултивация на депо 
„Каменар“. Рекултивацията на депа за неопасни отпадъци (ДНО) е свързана с Решение на 
съда на Европейския съюз от 16 юли 2015 г. по дело С-145/14 за неизпълнение на 
задълженията от страна на република България на член 14, букви а-в от Директива 
1993/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депониране на отпадъци и е на следния 

етап на подготовка. През 2019 г. е сформирана междуведомствена комисия, която с 
Протокол от 19.09.2019 г. е определила терен подлежащ  за рекултивация.  

През 2020 г. с Решение №173/27.05.2020 г. на ОС Поморие е одобрено задание за 
изработване на ПУП – план за регулация и застрояване, обхващащ терените предвидени 
за рекултивация. Сключен е договор между МОСВ и община Поморие за предоставяне 
на БФП по ОПОС 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и КФ на ЕС по процедура чрез 
директно предоставяне BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, 
предмет на процедура по нарушаване на правото на ЕС по дело C-145/14“ на 
бенефициент община Поморие. След проведена процедура за възлагане на обществена 
поръчка по реда на ЗОП с предмет „Инженеринг (проектиране, изграждане и авторски 
надзор) за обект „Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, находящо се в 
землището на с. Каменар, община Поморие“ е избран изпълнител ДЗЗД „Алекария 
2020“, като общината има сключен договор с рег. №Д-437/22.10.2020г. с избрания 
изпълнител. 
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Въпреки, че срокът за приключване на проекта е 20.05.2022 г. дейностите по проекта 
приключиха по-рано - в края на 2021 г. община Поморие. Общата рекултивирана площ е 
близо 60 дка. Предстои  биологична рекултивация, която ще се извършва в продължение 
на три години, чрез затревяване и запръстяване на терена.  

Нерегламентирани замърсявания: 

Контролните звена към общинската администрация извършват текущ контрол във 
връзка с установяване на нерегламентирани замърсявания, както и по сигнали на 
граждани относно нарушения по ЗУО, подзаконови нормативни документи и общински 
наредби по управление на отпадъците. 

През 2019 г. са проверени площадките на територията на община Поморие, на които се 
извършват дейности с отпадъци. Контролните звена към общинската администрация са 
изготвили 23 предписания за почистване на замърсени с отпадъци райони в землищата 
на гр. Поморие и гр. Ахелой.  

През 2020 г. са почистени замърсени терени в урбанизираните части на гр. Поморие – 
местност „Хонят“ в близост до Поморийското езеро, местност „Палеокастро“, както и 
каналът, свързващ Поморийско езеро с Черно море.  

Община Поморие ежегодно прави оценка на възникнали нерегламентирани 
замърсявания на територията на общината и се изготвя план за поетапното им 
почистване. 

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

 През 2021 г. община Поморие успешно  приключи проект за рекултивация на 
депо „Каменар“. На територията на общината не са установени други 
замърсени в миналото площадки за обезвреждане на отпадъци. 

 Община Поморие ежегодно прави оценка на възникнали нерегламентирани 
замърсявания на територията на общината и се изготвя план за поетапното им 
почистване. 

VII. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ВЪВЕДЕНИТЕ СХЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОТПАДЪЦИТЕ НА ПРИНЦИПА НА „ОТГОВОРНОСТ НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ” И „ЗАМЪРСИТЕЛЯТ ПЛАЩА” 

В тази точка са разгледани съществуващите схеми за събиране, включително разделно, 
транспортиране, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците, 
генерирани на територията на община Поморие и прилагане на принципите „Разширена 
отговорност на производителя” и „Замърсителят плаща”, както и схемата за отговорност 
на домакинствата и на другите лица, които генерират подобни на битовите отпадъци.  

Анализът и оценката на въведените схеми за управление на отпадъците е насочен към 
следните въпроси: 

 Прилага ли се принципът „замърсителят плаща“ 

 Прилага ли се принципът „Разширена отговорност на производителя“ 
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Целта на анализа е да се проследи дали общината е осигурила всички услуги, свързани 
с битовите отпадъци, които са ангажименти на общините съгласно националната и 
местната нормативна уредба в съответствие с принципите „Замърсителят плаща“, 
„Разширена отговорност на производителя“ и схемата за отговорност на домакинствата 
и въз основа на направения анализ на прилаганите практики да се посочат изводи 
относно необходимостта от въвеждане на допълнителни схеми и практики, които да 
осигурят на общината спазване на всички изисквания на националното законодателство 
в сектор отпадъци и постигане на нормативно определените цели. 

За целите на настоящия анализ са използвани информационни източници на 
национално и на общинско ниво, вкл. Националния план за управление на отпадъците 
2021-2028 г., наредби и решения на Общинския съвет и заповеди на кмета на община 
Поморие; годишни отчети за изпълнението на общинския бюджет и годишни отчети за 
дейността на общинската администрация и други планови и отчетни документи на 
общината, както и договори на общината с външни изпълнители.   

Изясняване на същността на принципите „Замърсителят плаща” и "Разширена 
отговорност на производителя" 

Принципът „Замърсителят плаща” е заложен в Договора за функционирането на 
Европейския съюз (чл.191). Този принцип във връзка с отпадъците изисква: 

 причинителят и притежателят на отпадъци да ги управляват по начин, който 
гарантира висока степен на защита за околната среда и човешкото здраве 

 причинителите на отпадъци да поемат отговорност за отпадъците си 

 разходите за опазване на околната среда и човешко здраве, свързани с 
образуването и третирането на отпадъците, трябва да бъдат отчитани при 
определяне цената на продуктите и услугите 

 разходите за третиране и транспортиране на отпадъците са за сметка на 
причинителите и притежателите на отпадъците. 

Принципът "Разширена отговорност на производителя" (РОП) е екологичен принцип, 
който се прилага като съвкупност от мерки с цел намаляване на общото въздействие върху 
околната среда от даден продукт и въвежда задължения и отговорности за производителя 
на продукта по време на целия му жизнен цикъл за: ограничаване на съдържанието на 
опасни вещества, обратно приемане, повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъците, получени в резултат на употребата на продукта. 

В съответствие с този принцип, производителите на продукти трябва да поемат отговорност, 
включително финансирането за: 

 предотвратяване и намаляване на отпадъци, образувани при производството на 
техните продукти 

 проектиране и разработване на продукти, които подлежат на  многократна 
употреба, са технически издръжливи, не съдържат или имат ограничено 
съдържание на материали и вещества, представляващи риск за околната среда; 

 развиване на пазари за повторната употреба и рециклирането на отпадъците, 
образувани след крайната употреба на пусканите на пазара продукти. 
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Домакинствата и различните организации, предприятия и институции, които в резултат на 
употребата на продукти образуват МРО, са длъжни да спазват правилата за разделно 
събиране и изхвърляне на определените за това места МРО. 

РОП може да се осъществи по два начина от задължените лица: 

1. чрез колективна система, представлявана от организация за оползотворяване (ОО) на 
съответните МРО. 

2. индивидуално от задълженото лице (конкретна фирма), което пуска на пазара МРО. 

Приетият през 2012 г. ЗУО въведе допълнителни изисквания към крайните дистрибутори 
(магазините, в които продуктите се продават на крайните потребители) задължително 
да приемат излезли от употреба продукти от същия вид по време на цялата 
продължителност на работното време на магазините, без да се изисква заплащане от 
лицата, които изхвърлят разделно събраните МРО. 

Схема за отговорност на домакинствата и на другите лица, които генерират подобни 
на битовите отпадъци 

Схемата се прилага за битовите  отпадъци от домакинствата (с изключение на 6 групи 
МРО) и за отпадъци, подобни на битовите, които по своя характер и състав са сравними 
с отпадъците от домакинствата, но образувани от други източници. Подобни на битовите 
отпадъци се образуват най-вече от административни сгради, образователни институции, 
социални организации, пазари, търговски обекти, хотели и ресторанти, ателиета за 
услуги. Битови отпадъци се образуват и от производствени предприятия, но от 
жизнената дейност на служителите и работниците в тези предприятия.  В схемата 
попадат и строителните отпадъци от ремонтни дейности и от разрушаване на сгради, 
генерирани от домакинствата и други обекти в малки количества. 

При тази схема задължени лица са домакинствата и лицата, които образуват битови 
отпадъци и подобни на битовите отпадъци. Тези лица са отговорни за изхвърлянето, 
включително разделното събиране и изхвърляне на битовите отпадъци в определените за 
целта съдове и места и за заплащане на разходите за услугите по временно съхраняване, 
събиране, транспортиране и третиране на отпадъците в съответствие със Закона за 
местните данъци и такси, ЗУО и наредбите на общините за управление на отпадъците. 
Задължените в схемата лица заплащат ежегодна такса за битови отпадъци, в размер 
определен от общинския съвет за всяко населено място поотделно2. Целта на таксата 
битови отпадъци е прилагане на принципа «замърсителят плаща».   

Другите лица, които участват в схемата са: общините, регионалните сдружения на общини 
за управление на отпадъците (РСУО) и фирмите или общински предприятия, на които 
общините възлагат една или повече дейности, свързани със събиране, транспортиране и 
третиране на битовите отпадъци.  

Приложение на въведените схеми за управление на отпадъците на принципа на 
„Отговорност на производителя”, „Замърсителят плаща” и на схемата за отговорност 
на домакинствата и на другите лица, които генерират подобни на битовите отпадъци 
в община Поморие 

                                                      
2 Подробно таксата битови отпадъци е анализирана в частта на анализите за икономическите 

инструменти 
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Събиране и транспортиране на смесените битови отпадъци до депа и други съоръжения и 
инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъците 

Дейностите по организирано събиране и транспортиране на битовите отпадъци на 
територията на населените места на общината се осъществяват от фирма „ЗАУБА“ АД 
съгласно договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Събиране и 
транспортиране на битови отпадъци от населените места в община Поморие; ръчно и 
машинно метене и миене на улици и територии за обществено ползване на територията 
на населените места в община Поморие; зимно поддържане на улици, тротоари и 
територии за обществено ползване в урбанизираната територия на гр. Поморие“. 

Генерираните на територията на община Поморие битови и строителни отпадъци 
постъпват на Претоварна станция - Несебър и Регионално депо „Братово-запад” 
находящо се в землището на с. Полски извор, община Камено. 

Съгласно годишния отчет за изпълнение на програмата за управление на дейностите по 
отпадъците на територията на община Поморие, през 2020 г. на общинските площадки 
за временно съхранение на земни маси от изкопни работи и хумус са транспортирани 
1380,1 куб.м. земни маси, до ПСО - Несебър са транспортирани за допълнително 
третиране 100 тона неопасни отпадъци от смеси от бетон, тухли, керемиди с код 17 01 
07 съгласно Наредба 2/2014 за класификация на отпадъците. 

След предварително обработване с дробилка 9,380 тона зелени отпадъци са предадени 
от Общинско предприятие “Озеленяване, горско и селско стопанство” на частни 
дружества. 

Съгласно годишния отчет за изпълнение на програмата за управление на дейностите по 
отпадъците на територията на община Поморие, броят на съдовете за събиране на 
отпадъци по населени места в общината (към 31.12.2020 г.) е: 

Населено място 
Кофи  

(240 л) брой 

Контейнери тип 
Бобър 
брой 

4 куб. 
брой 

Поморие 6386 498 38 
Каблешково 1064 76 6 
Ахелой 1190 106 12 
Каменар 294 13 - 
Александрово 153 13 - 
Бата 410 21 - 
Белодол 191 3 - 
Габерово 240 13 - 
Дъбник 270 14 - 
Косовец 86 2 - 
Медово  44 - 
Порой 344 37 - 
Страцин 380 20 - 
Лъка  39 - 
Гълъбец 461 17 - 
Горица 467 36 - 
Козичино  20 - 

 

В град  Поморие са позиционирани 400 бр. улични кошчета за битови отпадъци, както и 
допълнителни кошчета за отпадъци, които се обслужват от ОП ОГСС както следва: гр. 
Поморие 100 бр., гр. Каблешково - 40 бр., гр. Ахелой - 40 бр. 
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Също така, в рамките на проект TexCycle на територията на община Поморие са 
позиционирани 3 специализирани контейнера за събиране на дрехи и обувки 
(контейнерите за позиционира съответно на ул. Солна 5, на паркинга срещу Общинска 
администрация, на ул. Княз Борис I 98, до сградата на Районно управление и на ул. Княз 
Борис I 211, на автогарата в кв. Свети Георги); тези специализирани контейнери позволяват 
по-нататъшното оползотворяване на текстилните продукти.  

Съгласно информация, предоставена от община Поморие, на територията на община 
Поморие са разположени и 10 бр. контейнери тип Б-Б кубове, разположени в близост до 
стопански двор на ЗКПУ "Бата", с. Бата. Същите съдържат излезли от употреба пестициди за 
растителна защита. Площадката, на която са разположени Б-Б кубовете е със стабилна 
основа и отговаря на изискванията. Ежегодно се извършват съвместни проверки от РИОСВ-
Бургас и община Поморие за състоянието на Б-Б кубовете и при нужда фирма "БалБок 
Инженеринг" АД предприема мерки по по поддръжка целостта на Б-Б кубовете. 

Съгласно Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги и права на територията на община Поморие към настоящия момент размерът 
на такса битови отпадъци се определя според количеството на битовите отпадъци, 
съобразно вида и броя на съдовете за съхраняването им и честотата на сметоизвозване за 
населено място. Предвид изискванията на ЗМДТ индивидуалното количество битови 
отпадъци за имота следва да е водещо при определяна на размера на таксата. 
Препоръчително е община Поморие да актуализира Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община 
Поморие съгласно разпоредбите на ЗМДТ, което ще осигури по-добро прилагане на 
принципа „Замърсителят плаща“.  

 

Разделно събиране и транспортиране на битови отпадъци 

Съгласно чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО общината е задължена да осигури площадка за 
безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, вкл. 
едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от бита и други в гр. Поморие, като населено 
място над 10 000 жители.  

Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община 
Поморие, за градовете Поморие и Ахелой, се реализира от организацията по 
оползотворяване на отпадъци от опаковки „ЕКОБУЛПАК“ АД, чрез подизпълнители, През 
2020 г. „ЗАУБА ЕАД обслужва жълтите контейнери за хартиени, пластмасови и метални 
опаковки с кратност три пъти седмично в периода 01.06-30.09 и веднъж седмично в 
периода 01.10-31.05. Зелените контейнери за стъклени опаковки се обслужват също от 
„ЗАУБА“ ЕАД два пъти месечно в периода 01.06-30.09 и веднъж месечно в периода 01.10 
-31.05 

Във връзка с промените в наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки /ДВ бр.60 
от 2018г./, съгласно договор за сътрудничество „ЕКОБУЛПАК“ АД предоставя на Община 
Поморие годишен отчет за функционирането на системата за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки на територията на община Поморие. 

Към 31.12.2020 г. съгласно схема утвърдена от Кмета на Община Поморие, на 
територията на община Поморие са разположени контейнери за разделно събиране на 
отпадъци от хартиени, пластмасови и метални опаковки: разположени са 115 броя от 
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типа жълти контейнери за разделно събиране на отпадъци от хартиени, пластмасови и 
метални опаковки от типа Бобър Жълт с обем 1100 л и 98 броя зелени контейнери за 
стъклени опаковки тип Иглу Зелено с обем 1400 л. 

Туристическият характер на община Поморие предполага значителни флуктуации в 
общите количества събрани смесени битови отпадъци, които са значително повече през 
летния сезон. През 2018 г. общинската администрация е предприела административни 
мерки с цел оптимизиране на системата за разделно събиране на опаковки, поради 
възникнали проблеми с кратността на извозване на съдовете и качеството на 
изпълнение на услугата. През активния туристически сезон, за да се удовлетвори рязкото 
нарастване на нуждите на жителите и гостите на гр. Поморие и гр. Ахелой, е необходимо 
да се увеличи и съдовата наличност.  

 

Предварително третиране на събраните смесени битови отпадъци преди 
обезвреждането им 

С Решение № 02-ДО-514-00 от 04.12.2018 г. на РИОСВ-Бургас, Община Поморие получава 
разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци на площадка с 
местонахождение: област Бургас, община Поморие, гр. Поморие, част от поземлен имот 
с идентификатор 57491.505.5 по КККР на гр. Поморие, целият с площ от 10495 кв. м. от 
които площадката е с площ от 500 кв. м., адрес на поземления имот: гр. Поморие, ул. 
„Промишлена“ №5.  

В резултат на проведена административна процедура пред РИОСВ-Бургас, общината е 
получила разрешение за ползване на собствени финансови средства, натрупани като 
отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на 
специализирани съдове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, в т.ч. 
едрогабаритни, опасни отпадъци и др., на територията на гр. Поморие както и 
закупуване на електронна везна за измерване на постъпващите на площадката 
отпадъци. 

Съгласно годишния отчет за изпълнение на програмата за управление на дейностите по 
отпадъците на територията на община Поморие през 2020 г. на площадката са събрани 
отпадъци от луминесцентни тръби (с код 20 01 21) в количество - 100 кг. предадени 
„ЕВРО ИМПЕКС БУРГАС“ ЕООД. 

През 2020 г. от организираната система за разделно събиране, съхранение, сортиране и 
предаване за повторна употреба и/или оползотворяване на битови отпадъци от облекла 
на територията на град Поморие са събрани 12,474 тона отпадъци от облекла от 
съдовете позиционирани в града.  

Съгласно годишния отчет за изпълнение на програмата за управление на дейностите по 
отпадъците на територията на община Поморие, през 2020 г., решение №-
182/05.10.2020 г. на Директора на РИОСВ-Бургас, на общината са отпуснати средства в 
размер на 319 440 лв. от резервните средства по чл.64 от ЗУО в сметката на РИОСВ-Бургас 
за закупуване на специализирана техника - два броя многофункционални автомобила 
окомплектовани с метачно устройство, смукател и сметосъбиращ бункер. Техниката е 
закупена с цел събиране и транспортиране на дървесни и зелени отпадъци от 
крайморски и паркови алеи, тротоарни площи и места с обществено предназначение на 
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територията на селищната система на община Поморие, приоритетно за градовете 
Поморие, Ахелой и Каблешково. 

 

Обезвреждане на битови отпадъци 

Генерираните на територията на Община Поморие отпадъци се третират на 
регионалното депо, като се извършва претоварване на ПС Несебър. Тя е разположена в 
местността “Чешме тарла” на границата на общините Несебър и Поморие върху терен, 
определен за временно депо и претоварна станция за неопасни отпадъци на общината. 
Отредения терен се намира на 5 км западно от гр. Несебър. Общата площ на 
определения терен е 53.8 ha и обхваща следните два имота от плана по 
земеразделянето: имоти № 021001, № 022001 от землището на с. Равда.  

Предназначението на претоварната станция е да се намали обемът на транспортираните 
ТБО до регионалното депо, в резултат на което значително да се понижат транспортните 
разходи и да се увеличи производителното време на специализираните 
сметоизвозващи машини.  

На предвидената претоварна станция се предвиждат и допълнителни съоръжения, 
включващи: инсталация за третиране на разделно събраните рециклируеми отпадъци 
(хартия, полимери и метал, стъкло), инсталация за компостиране (на биоразградими 
отпадъци от градовете – от паркови зони, междублокови пространства, дървета и 
храсти, разположени по уличната мрежа) и складова зона за насипните отпадъци в това 
временно съоръжение. Там отпадъците ще се уплътняват в контейнери 24 m3 и се 
транспортират до регионалното депо по 2 бр. в транспортна композиция от 
контейнеровоз и ремарке. 

Община Поморие има сключени договорни споразумения с фирми с разрешителни по 
ЗУО за разделно събиране и на НУБА, ИУМПС, отработени масла и отпадъчни 
нефтопродукти, излезли от употреба гуми.  На интернет страницата на общината са 
публикувани адресите и контактите на местата за предаване на разделно събрани МРО. 

През 2021 г. община Поморие успешно  приключи проект за рекултивация на депо 
„Каменар“, което е със спряна експлоатация, считано от 16.03.2015 г. съгласно Заповед 
№ РД-25/27.02.2015 г. на Директора на РИОСВ – Бургас.   

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

На базата на изготвения анализ на същността и приложението в община Поморие на 
схемите за управление на отпадъците на принципа на „Отговорност на производителя”, 
„Замърсителят плаща”, както и на схемата за отговорност на домакинствата и на другите 
лица, които генерират подобни на битовите отпадъци в община Поморие, могат да 
бъдат формулирани следните по-основни заключения и препоръки: 

 Организираното сметосъбиране на смесените битови отпадъци обхваща всички 
населени места, както и цялото население на общината. Организираната честота 
на обслужване на контейнерите в община Поморие може да се оценки като 
оптимална за ефективно функциониране на системата за организирано 
сметосъбиране и транспортиране на смесените битови отпадъци.  
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 На територията на община Поморие са позиционирани и специализирани 
контейнери за събиране на дрехи и обувки с цел осигуряване на по-нататъшното 
им оползотворяване. 

 На територията на община Поморие се прилага схема за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки от хартия и картон, стъкло, пластмаса и метал посредством 
сключен договор с колективна организация за оползотворяване „Екобулпак“ АД.  

 Предвид изявения туристически характер на общината и значителното 
нарастване на количествата събрани смесени битови отпадъци по време на 
летния сезон е препоръчително общината да предприеме мерки за въвеждане 
на иновативни практики за управление на отпадъците, които да отговарят на 
специфичните нужди на общината.  

 Община Поморие има сключени договорни споразумения с фирми с 
разрешителни по ЗУО за разделно събиране и на НУБА, ИУМПС, отработени 
масла и отпадъчни нефтопродукти, излезли от употреба гуми.  На интернет 
страницата на общината са публикувани адресите и контактите на местата за 
предаване на разделно събрани МРО. 

 Общинската администрация следва да осъществява редовен контрол по 
изпълнение на изискванията на Наредбата за управление на дейностите по 
отпадъците на община Поморие, както и по предоставяне на периодични данни 
за отпадъците. 

 Препоръчително е да се предприемат мерки за подобряване на 
осведомеността на задължените в схемата лица относно ползите и 
възможностите за прилагане на по-високи нива на йерархията на управление на 
МРО. 

VIII. АНАЛИЗ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ  

Подходящата като тип и капацитет инфраструктура за третиране на отпадъците е от 
ключово значение за екологосъобразно третиране на битовите отпадъци от българските 
общини, като се отчита йерархията на управление на отпадъците. Ето защо анализът на 
наличната инфраструктура е много важен като необходима предпоставка за постигане 
на целите за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци и за намаляване на 
депонираните отпадъци.  

На национално ниво все още липсва единна информационна система, в която 
информацията за инфраструктурата за третиране на отпадъците да е систематизирана и 
да обхваща всички аспекти – технически и финансови, както в регионален и общински, 
така и във времеви разрез. Информацията за инфраструктура за управление на 
отпадъците от община Поморие също все още не е систематизирана в единна 
информационна система за отпадъците на общината, каквато е ситуацията и в другите 
общини в страната. Ето защо за целите на настоящия анализ е използвана както 
информация, налична в община Поморие, така и публична информация от програмни и 
други документи от МОСВ, ИАОС, РИОСВ Бургас и др.  

В съответствие с Методическите указания на МОСВ за разработване на общински/ 
регионални програми за управление на отпадъците от август 2021 г., в рамките на 
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настоящия анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците на община 
Поморие са разгледани следните основни въпроси: 

- Какви са тенденциите и настоящата ситуация по отношение на осигуряване от 
общината на инфраструктура за отпадъци, чието управление е от компетенциите 
на общината. 

- Достатъчна ли е осигурената, изградената и в процес на планиране 
инфраструктура за третиране на отпадъците на територията на общината и за 
постигане на количествените цели за рециклиране и оползотворяване на 
отпадъците, поставени пред общините. 

- Необходима ли е допълнителна инфраструктура за подобряване на услугите и 
постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците. 

Направен е анализ и на инфраструктурата за третиране на отпадъци от строителство, тъй 
като управлението макар и само на част от този поток отпадъци е също от 
компетенциите на общините, най-вече отпадъците от ремонтните дейности на 
домакинствата, както и за управление на утайките от ПСОВ, към който поток отпадъци 
общините също имат отношение. 

 

VIII.1. Инфраструктурата за битови отпадъци 

Анализът на инфраструктурата за битови отпадъци е изготвен относно двата основни 
компонента на инфраструктурата: 

 площадки, съоръжения и инсталации за третиране на битови отпадъци и 

 съдове и техника за събиране и транспортиране на битовите отпадъци. 

Предмет на анализа е обезпечеността на общината и с двата типа инфраструктура. 

Депа за депониране на битови отпадъци 

Битовите отпадъци от Община Поморие се депонират на регионално депо за неопасни 
отпадъци, разположено върху площ от 279,265 дка в землището на с. Полски извор, 
Община Камено, Област Бургас. Депото е въведено в експлоатация през 2015 г. като 
обслужва общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец 
и Сунгурларе. За регионалното депо е издадено комплексно разрешително № 385-
Н2/2020 г., което влиза в сила от 30 юни 2020 г. Оператор на инсталацията и притежател 
на разрешителното е община Бургас.  

Клетка 1 за депониране на битови отпадъци е изградена с капацитет от 400 000 т. 
Свободният капацитет за депониране към края на 2018 г. съгласно НПУО 2021-2028 г. е 
в размер на 175 хил. тона. През 2020 г. с последното издадено комплексно 
разрешително от  ИАОС капацитетът на клетка 1 е увеличен с 200 000 тона. В периода 
2018-2020 г. средногодишно се депонират около 120 хил. т., което означава, че до края 
на 2022 г. се очаква изчерпване на разрешените количества за депониране в Клетка 1. 

Община Бургас е предприела своевременно мерки за изграждане на Клетка 2 на 
регионалното депо. През май 2020 г. община Бургас е сключила договор за „Инженеринг 
(проектиране и изграждане) на Фаза 2 от експлоатацията на регионално предприятие за 
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управление на отпадъците „Братово — запад“ — Клетка № 2, ретензионен басейн за 
инфилтратни води РБ2, довеждаща и обслужваща инфраструктура“. 

Към края на 2021 г. е завършило изграждането на клетка 2 на регионалното депо. 
Капацитетът на клетка 2 е 400 000 тона, който при съществуващите темпове на 
депониране може да се изчерпи до 2026 г. 

Претоварни станции 

Генерираните на територията на община Поморие битови и строителни отпадъци 
постъпват на Претоварна станция-Несебър. Претоварната станция  е част от 
регионалната система за управление на отпадъците. Разположена е в землището на с. 
Равда и има претоварващ и транспортен капацитет от 15 000 тона годишно. ПСО – 
Несебър обслужва общините Несебър и Поморие. Станцията разполага със съоръжение 
за рециклиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет от 20 до 36 хил. 
т./годишно (20 т/час). 

На територията на площадката са изградени: покрита претоварна станция с бункер, 
компактор-преса и устройство за зареждане и товарене на транспортните контейнери; 
площадка за рециклиране на строителни и едрогабаритни отпадъци 2 660 м2; екопарк 
на площ от 1563 м2; административно-битова сграда с КПП и лаборатория; гараж с 
автомивка и ремонтна работилница; дизелова колонка с резервоар; площадкова и 
довеждаща инфраструктура. 

Инсталации за биоразградими отпадъци и за биоотпадъци 

Регионалната система за управление на отпадъците в регион Бургас включва 
компостираща инсталация с капацитет 13 000 т/год. за разделно събрани зелени и 
градински отпадъци. Инсталацията е проектирана да обслужва всички общини в 
региона, включително община Поморие.  

Към настоящия момент община Поморие съвместно с общините Бургас и Несебър 
изпълняват проект по ОПОС 2014-2020 г. за изграждане на анаеробна инсталация за 
разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас с 
капацитет 30 652 т/год. Освен по оперативната програма, проектът се финансира и със 
собствени средства на трите общини, което се разпределя между партньорите, както 
следва: Община Бургас - 54,61%; Община Несебър - 33,38% и Община Поморие - 12,01%. 
Инсталацията се изгражда в Северната промишлена зона при ул. "Крайезерна" в Бургас, 
в района на пречиствателната станция за отпадни води. Инсталацията ще разполага с 8 
биореактора, биогаз система, система за перколата, газ хранилище и системи, както и 
мобилно оборудване. Инсталацията за компостиране ще има 6 тунела. Крайният срок за 
изпълнение на проекта е до юни 2023 г. Съгласно прединвестиционното проучване за 
проекта, капацитетът на анаеробната инсталация е изчислен, така че да може да покрие 
нуждата от третиране на необходимите количества биоразградими отпадъци, за да се 
изпълнят целите за намаляване на депонираните количества биоразградими отпадъци 
на общините Бургас, Поморие и Несебър през следващите 20 години. 

Проектът предвижда организирането на обща система за разделно събиране на 
биоразградимите отпадъци от трите общини, включваща 10 бр. сметосъбираща техника 
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и съдове за биоразградими отпадъци: за община Бургас за зелени отпадъци - 1700 бр. х 
240 л и за хранителни отпадъци 6580 бр. х 120 л, за община Несебър - 559 бр. х 240 л за 
зелени отпадъци и 939 бр. х 120 л за хранителни отпадъци и за община Поморие - 423 
бр. х 240 л за зелени отпадъци и 1114 бр. х 120 л за хранителни отпадъци. 

Инсталации за предварително третиране/сепариране, 
сортиране и други за битови отпадъци 

На територията на регионалното депо за общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, 
Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе е изградена инсталация за 
предварително третиране преди депониране чрез сепариране с капацитет от 160 000 
т/год. В сепариращата зона се извършва автоматизирано отделяне на черни метали и 
инертните материали, както и разделяне на потока от отпадъци чрез барабанни сита на 
две фракции, съобразно размера на частиците - над 150 мм и от 150 до 85 мм. 
Отделянето на оползотворяемите отпадъци от пластмаси, цветни метали, стъкло, хартия 
и картон и др. се извършва ръчно на две затворени поточни линии. Балиращата система 
на сепариращата инсталация е снабдена с многофункционална преса за балиране на 
различните видове пластмаси, хартия и цветни метали. Пресата е снабдена с устройства 
за перфориране на пластмасовите бутилки и автоматично връзване на балите. 

Както показва анализът на текущото състояние на отпадъците в община Поморие в 
периода 2016-2020 г. средногодишното количество смесени битови отпадъци, което се 
приема за третиране на сепариращата инсталация на регионалното депо от общините 
от РСУО Бургас е около 100 хил. тона. Като се има предвид очакваното намаляване на 
количествата на смесените битови отпадъци в общините в регион Бургас в резултат от 
въвеждането на нови и разширяването на съществуващите системи за разделно 
събиране на битови отпадъци и въвеждането в експлоатация на анаеробната 
инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци от общините от РСУО може 
да се заключи, че съществуващата инсталация за сепариране разполага с достатъчен 
капацитет за третиране на смесените битови отпадъци в региона, вкл. от община 
Поморие. 

На територията на ПС Несебър е изградена и частна сепарираща инсталация, собственост 
на „Екобулсорт“ ЕАД. Дружеството притежава разрешение да извършва дейности по 
третиране на отпадъци на инсталацията от РИОСВ Бургас от 20 юли 2018 г. Капацитетът 
на сепариращата инсталация е 25 тона/час като съгласно сключен договор може да 
приема смесени битови отпадъци от общините Поморие и Несебър. 

Площадки за предаване на разделно събрани битови отпадъци 

В община Поморие е обособена и функционира общинска площадка за безвъзмездно 
предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т. ч. негодни за употреба 
батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, 
едрогабаритни и опасни отпадъци и др., в изпълнение на изискванията на чл. 19, ал. 3, 
т. 11 от ЗУО. Площадката се намира в гр. Поморие, Промишлена зона, ул. „Странджа“ № 
5, като Община Поморие разполага с Разрешение № 02-ДО-514-00 от 04.12.2018 г. на 
Директора на РИОСВ-Бургас за извършване на дейности с отпадъци. 
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Площадката разполага с електронна везна за осъществяване на входящ контрол и 
претегляне на постъпващите отпадъци, складова зона за съхранение на отпадъците, 
място за престой на автомобили. Осигурено е пространство за разтоварване на 
постъпващите отпадъци. За съхранението на отпадъците са осигурени специализирани 
контейнери с необходимия обем, с което се осигурява защита на околната среда от 
разпиляване на отпадъци. 

Пунктове за изкупуване на битови отпадъци от хартия и картон, 
пластмаса, метал и стъкло 

Опериращите на територията на община Поморие частни пунктове за предаване на 
битови отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло са включени в 
общински регистър на общината съгласно разпоредбите на ЗУО. В общината има две 
регистрирани площадки за предаване на битови отпадъци. Първата се намира в гр. 
Каблешково, община Поморие, м-т „Пъдарска могила”, имот № 007190, с площ 2005 кв. 
м. Разрешителното за управление на площадката е издадено от РИОСВ Бургас на ЕТ 
„Шилсън – Васил Николов“ като включва дейности по третиране на отпадъци от черни и 
цветни метали, метални опаковки, ИУМПС, НУБА, ИУЕЕО и др. 

Втората площадка е в гр. Каблешково, община Поморие, Промишлена зона, УПИ ІV – 
1123, кв. 90, с площ 12 дка. Оперира се от „Евро импекс – Бургас“ ЕООД. На площадката 
се приемат отпадъци от метални, стъклени, хартиени, картонени, пластмасови, 
композитни опаковки, отпадъци от хартия и картон, пластмаси, стъкло, текстил и др. 

Инсталации за оползотворяване на сметищен газ 

Община Поморие не е изпълнявала проекти за изграждане на инсталации за 
оползотворяване на сметищен газ. 

Съдове за фамилно компостиране на градински отпадъци 

Община Поморие не е изпълнявала проекти за осигуряване на домашни компостери за 
домакинствата на територията на общината в периода 2015-2020 г. 

Инфраструктура за събиране и транспортиране на смесени 
битови отпадъци 

Дейностите по организирано събиране и транспортиране на събраните смесени битови 
отпадъци на територията на населените места в община Поморие се извършват от 
фирма „Зауба“ АД. Събраните смесени битови отпадъци се транспортират до ПС Несебър 
и регионално депо „Братово – запад“, в землището на с. Полски извор, община Камено. 

Събирането и временното съхранение на битовите отпадъци се извършва чрез 12 964 
броя различни по тип съдове, в т.ч.: 

- кофи 240 л – 11936 бр. 

- кофи тип „Бобър“ – 972 бр. 

- 4 куб. м – 56 бр. 
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Допълнително се обслужват улични кошчета за битови отпадъци – 500 бр. в гр. Поморие, 
40 бр. в гр. Каблешково и 40 бр. в гр. Ахелой. 

Контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки и 
други битови отпадъци от хартия и картон, пластмаса, метал и 
стъкло 

Контейнери за разделно събиране на отпадъците от опаковки са разположени на 
територията на градовете Поморие и Ахелой. Те са собственост на и се обслужват от 
организацията по оползотворяване на отпадъците от опаковки „Екобулпак“ АД, с 
подизпълнител „Зауба“ ЕАД. Към 31.12.2020 г. на територията на двата града са 
разположени 115 броя жълти контейнери тип „Бобър“ за разделно събиране на 
отпадъци от хартиени, пластмасови и метални опаковки и 98 броя зелени контейнери 
тип „Иглу“ за стъклени опаковки.  

Контейнерите се извозват по график както следва: 

- Жълтите контейнери три пъти седмично в периода юни – септември и веднъж 
месечно през останалата част на годината; 

- Зелените контейнери два пъти месечно в периода юни – септември и веднъж 
месечно през останалата част на годината. 

Анализът на текущото състояние на отпадъците в община Поморие показа, че 
рециклируемите отпадъци от общото количество разделно събрани отпадъци от 
опаковки е все още ниско – 18-25% в периода 2018-2020 г. 

Контейнери и транспортни средства за разделно събиране на 
отпадъци от текстил и обувки 

През 2019 г. фирма TexCycle разполага 3 специализирани контейнера за разделно 
събиране на отпадъци от текстил и обувки на територията на гр. Поморие съгласно 
сключен договор с общината. Контейнерите се намират на: 

- ул. Солна 5, на паркинга срещу Общинска администрация 

- ул. Княз Борис I 98, до сградата на Районно управление 

- ул. Княз Борис I 211, на автогарата в кв. Свети Георги 

Контейнери и транспортни средства за разделно събиране на 
зелени и хранителни биоотпадъци 

Проектът за изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими 
отпадъци на територията на регион Бургас предвижда община Поморие да се обслужва 
от обща система за разделно събиране на биоразградимите отпадъци съвместно с 
общините Бургас и Несебър. Системата за разделно събиране на биоразградими 
отпадъци ще включваща 10 бр. сметосъбираща техника и съдове за биоразградими 
отпадъци. За община Поморие се предвижда разполагането на 423 бр. 240 л съдове за 
зелени отпадъци и 1114 бр. 120 л съдове за хранителни отпадъци. 

  



76 

 

Инфраструктура за разделно събиране на опасни отпадъци от 
бита 

Разделно събраните опасни отпадъци от домакинствата на територията на община 
Поморие се предават безвъзмездно на общинската площадка в гр. Поморие, 
Промишлена зона, ул. „Странджа“ № 5. 

С Решение № 02-ДО-514-01 от 18.05.2022 г. на Директора на РИОСВ-Бургас за изменение 
и допълнение на разрешение №02-ДО-514-00 от 04.12.2018 г. на община Поморие е 
издадено разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци на 
площадка № 1 (с местонахождение: област Бургас, община Поморие, гр. Поморие, част 
от поземлен имот с идентификатор 57491.505.5 по КККР на гр. Поморие, с площ 10495 
кв.м.; от които площадката е с площ 500 кв.м.; адрес на поземления имот гр. Поморие, 
п.к.8200, ул. „Промишлена“№5), включително на следните видове опасни отпадъци: 
„Опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества“ 
(код 15 01 10*), „излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти, 
различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12“ (код 16 02 13*), „газове в 
съдове под налягане (вкл. халони), съдържащи опасни вещества“ (код 16 05 04*), 
„излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от 
упоменатото в кодове 1602 09 до 16 02 12 (код 20 01 13*), „бои, мастила, 
лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества“ (код 20 01 27*), „перилни и 
почистващи смеси, съдържащи опасни вещества“ (код 20 01 29*) и „излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и20 01 23, 
съдържащо опасни компоненти (3)“ (код 20 01 35*). Решението предвижда опасните 
отпадъци ще се съхраняват в затворено помещение, с ограничен достъп, в плътно 
затворени съдове, с надпис за код и наименование на отпадъка. 

 

VIII.2. Инфраструктура за отпадъци от строителство и 
разрушаване 

Генерираните на територията на община Поморие строителни отпадъци постъпват на 
Претоварна станция-Несебър и Регионално депо „Братово-запад“. Претоварната 
станция  е част от регионалната система за управление на отпадъците. ПС разполага със 
съоръжение за рециклиране на строителни отпадъци с капацитет от 20 до 36 хил. 
т./годишно (20 т/час). 

Годишното количество строителни отпадъци, които са разрешени да постъпят на 
площадката за третиране на строителни отпадъци на Регионално депо „Братово-запад“ 
е в размер на 60 000 тона. Необходимият капацитет на площадката е определен така че 
да е в състояние да поеме едноседмичното количество строителни отпадъци без да 
бъдат извозвани извън нея. Площта за приемане и съхранение на постъпили строителни 
отпадъци е 650 м2, където могат да се поберат СО с обем 975 м3. Площадката за 
трошачката е с площ 450 м2. Площта, отредена за строителните отпадъци след 
трошачката е 580 м2, където могат да се поберат 871 м3 натрошени отпадъци. 
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VIII.3. Инсталации и съоръжения за третиране на утайките от 
ПСОВ 

ПСОВ Поморие е официално открита през 2019 г. и е построена по проект 
„Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) 
– Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”, 
финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“, съфинансиран от 
Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и държавния бюджет на Република България. 
ПСОВ Поморие се оперира от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас. Пречиствателната станция е 
проектирана с капацитет 56 626 еквивалент жители. Използваната технология на 
пречистване включва механично, биологично и третично стъпало за отстраняване на 
биогенни елементи (азот и фосфор), стабилизиране и обезводняване на биологичните 
утайки, и обеззаразяване на пречистените води. Част от утайките на ПСОВ, 
експлоатирани от „ВиК“ ЕАД Бургас, са предадени за рекултивация на кариера „Дебелт“, 
експлоатирана от „Строителни материали“ АД и за използване в земеделието върху 
масиви, стопанисвани от „Сортови семена Бургас“ ООД. През 2020 г. „Сортови семена 
Бургас“ ООД прекрати разрешението си за оползотворяване на отпадъци от утайки от 
ПСОВ в земеделието. 

Като цяло се наблюдава недостатъчен интерес по отношение на използването на утайки 
от ПСОВ в земеделието и за рекултивация на нарушени терени. 

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

В резултат на проучената информация и осъществени анализи на съществуващата 
инфраструктура за събиране, транспортиране и третиране на отпадъците на територията 
на община Поморие, могат да се направят следните основни изводи и препоръки: 

 Община Поморие е осигурила самостоятелно и/или съвместно с другите 
общини от РСУО Бургас във висока степен модерна инфраструктура за 
третиране на отпадъците:  

- регионално депо за битови отпадъци в землището на с. Полски извор, 
Община Камено, Област Бургас, което ще обслужва всички общини в 
регион Бургас, включително община Поморие; 

- функционираща сепарираща инсталация за предварително третиране на 
битовите отпадъци на територията на регионалното депо; 

- претоварна станция в землището на с. Равда, обслужваща общините 
Поморие и Несебър с претоварващ и транспортен капацитет от 15 000 
тона битови отпадъци годишно, на която е изградена и частна сепарираща 
инсталация; 

- компостираща инсталация с капацитет 13 000 т/год. за разделно събрани 
зелени и градински отпадъци, част от регионалната система за 
управление на отпадъците в регион Бургас; 

- в процес на изграждане е анаеробна инсталация за разделно събрани 
биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас с капацитет 30 
652 т/год.; 
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- общинска площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани 
отпадъци от домакинствата, в т. ч. негодни за употреба батерии и 
акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване, едрогабаритни и опасни отпадъци и др. в гр. Поморие, 
Промишлена зона, ул. „Странджа“ № 5; 

- строителните отпадъци от общината се третират на съоръжение за 
рециклиране на строителни отпадъци на ПС Несебър и на площадката за 
третиране на строителни отпадъци на Регионално депо „Братово-запад“; 

 Препоръчително е във връзка с изпълнение на мерки насочени към 
предотвратяване образуването на отпадъци община Поморие да осигури 
подходяща инфраструктура за домашно компостиране. 

 Община Поморие е сключила договор с фирма „Зауба“ АД за организиране на 
събирането и транспортирането на събраните смесени битови отпадъци на 
територията на всички населени места в общината. 

 Община Поморие е сключила договор с организация по оползотворяване на 
отпадъците от опаковки „Екобулпак“ АД за разделно събиране и 
транспортиране на отпадъците от опаковки в гр. Поморие и гр. Ахелой; 

 През 2019 г. на територията на гр. Поморие са разположени 3 специализирани 
контейнера за разделно събиране на отпадъци от текстил и обувки по 
сключен договор между община Поморие и фирма TexCycle; 

 По проекта за изграждане на анаеробна инсталация за биоразградими 
отпадъци в регион Бургас се предвижда въвеждането на обща система за 
разделно събиране на биоразградими отпадъци за общините Бургас, 
Поморие и Несебър включваща 10 бр. сметосъбираща техника и съдове за 
биоразградими отпадъци. Община Поморие ще разполага с 423 бр. съдове за 
зелени отпадъци и 1114 бр. съдове за хранителни отпадъци; 

 Все още не са осигурени съдове за разделно събиране на други видове 
отпадъци – за строителни отпадъци от домакинствата и за сгурия и пепел от 
битовото отопление. Препоръчително е осигуряването на такава 
инфраструктура и въвеждане на системи за разделното им събиране с оглед 
намаляване на извозваните и депонирани на регионалното депо тези потоци 
отпадъци. 

 Препоръчително е община Поморие да предприеме мерки за повишаване на 
ефективността на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки и 
други битови отпадъци от хартия и картон, пластмаса, метал и стъкло. 

 Препоръчително е да се потърси решение за оползотворяване на утайките от 
ПСОВ на регионален принцип със съседните общини и/или утайките да се 
оползотворяват в земеделието и за рекултивация на нарушени терени. 

 За въвеждане на модели  за управление на битовите отпадъци, които да 
прилагат в по-висока степен на принципа „замърсителят плаща“ и определяне 
на плащането за услугите за битови отпадъци възможно най-близко до 
генерираните количества отпадъци от генераторите на отпадъци е 
препоръчително да се реализира комплексен интегриран проект. Проектът да 
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включи по най-ефективен начин предотвратяването и разделното събиране 
на битовите отпадъци на територията на общината, като се има предвид 
спецификата на общината като туристическа дестинация и големите сезонни 
колебания в генерираните отпадъци. 

 Препоръчително е община Поморие да създаде ново общинско предприятие, 
чиято основна дейност да е свързана с управление и контрол на дейностите с 
битови отпадъци, вкл. новите инвестиции в резултат от изпълнението на 
комплексния интергиран проект, бъдещата общинска компостираща 
инсталация и др. 

IX. АНАЛИЗ НА ПРИЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРАКТИКИ 
ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ  

Анализът на приложените мерки и съществуващи практики по предотвратяване 
образуването на отпадъците цели да отговори на следните въпроси: 

 Има ли установени практики по предотвратяване на отпадъците в общината.  

 Има ли планирани и приложени административни мерки, които са стимул за 
физическите и юридическите лица да прилагат предотвратяване на отпадъците.  

В приетата програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на 
община Поморие за периода 2016-2020 г. Стратегическа цел 1 е Намаляване на вредното 
въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването на отпадъци. За 
изпълнението на целта е разработена Подпрограма за предотвратяване образуването 
на отпадъци със следните оперативни цели: 

o Нормата на натрупване на БО от населението ежегодно да намалява, като 
за програмния период – 2020 г. да не надхвърля 460 кг/ж.  

Забележка: Средно за периода и особено през последните две години 
от анализа на отпадъците нормата на натрупване на битовите 
отпадъци значително превишава целевата стойност на 
показателя. 

o Провеждане разяснителни кампании за предотвратяване образуването на 
биоотпадъци, както и отпадъци от зелените площи към търговските 
обекти, производствени и административни сгради чрез компостиране 
или анаеробно разграждане 

o Проучване възможността по линия на трудовата заетост да се изгради 
звено за ремонт на дадени продукти за повторна употреба 

Забележка: Съгласно наличната информация не е осъществено 
подобно проучване. 

o Проучване и възлагане на „зелени“ обществени поръчки за обектите, 
които се финансират с обществени средства 

В подпрограмата са включени следните мерки/дейности, насочени пряко към 
предотвратяване образуването на отпадъци:  
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 Провеждане на информационни кампании за насърчаване на домашното 
компостиране и за предотвратяване и минимизиране количествата на битовите 
отпадъци; 

 Закупуване на компостери и предоставяне на домакинства за компостиране на 
отпадъци 

 Изграждане на площадки/работилници за поправка на стоки, използване на 
употребявани стоки повторно 

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

 В община Поморие, както и в редица български общини, се отчита 
сравнително ограничено прилагане на мерки за предотвратяване на 
образуването на отпадъците, което отчасти може да се обясни с 
недостатъчния капацитет на общините в  разглежданата област. Общината 
провежда информационни кампании във връзка с управлението на 
отпадъците, но те не са конкретно насочени към насърчаване 
предотвратяването на отпадъците от страна на населението и бизнеса.  

 Препоръчително е при изготвяне на общинската програма за управление на 
отпадъците за периода 2021-2028 г. да бъде извършен преглед на НПУО 2021-
2028 г. по отношение на препоръчаните за общините мерки насочени към 
предотвратяване образуването на отпадъци и такива да бъдат включени в 
програмата. Насърчаването на прехода към кръгова и основаваща се на 
ефективно използване на ресурсите икономика предполага преминаване от 
депониране към предотвратяване, повторна употреба, рециклиране и 
оползотворяване на голяма част от формираните отпадъци.  

X. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ И СТИМУЛИ В 
ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ И ЕФЕКТИВНОСТТА 
ОТ ДЕЙСТВИЕТО ИМ  

Анализът на икономическите инструменти и стимули в областта на управлението на 
отпадъците и ефективността от действието им цели да отговори на следните въпроси: 

 Кои са икономическите инструменти и стимули, които се прилагат в общината; 

 Какви са дължимите суми за обезпеченията и отчисленията по чл.60 и чл.64 от 
ЗУО и каква е степента на заплащане на дължимите суми по тези обезпечения и 
отчисления; 

 Какъв подход се прилага от общината за определяне на размера на цените и на 
таксите за услуги за управление на битовите отпадъци;  

 Какви са общите приходи от ТБО. 

С цел да стимулира населението и бизнеса да рециклират и оползотворяват отпадъците, 
вместо да ги депонират, държавата въвежда различни икономически инструменти. 
Прилагането на подобни механизми на европейско ниво се свързва с намаляване на 
депонираните количества отпадъци.  
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Първата група икономически инструменти включва такси за депониране и третиране. 
Към тази група инструменти се включват обезпечения за покриване на последващи 
разходи за затваряне на депата и отчисления за депониране на отпадъци.  

1. Обезпечения по чл. 60 от ЗУО 

Обезпеченията целят в периода на експлоатация на дадено депо, да се акумулира 
финансов ресурс, който собственикът на депото да използва за неговото закриване и 
рекултивация след изчерпване на капацитета му. Обезпеченията се начисляват на всеки 
тон депониран отпадък.  

В случай когато община е собственик на депо за отпадъци, задължението за 
обезпеченията по чл. 60 се отнася до общината. В случаите, в които дадено депо за 
отпадъци се използва от няколко общини на регионален принцип, то обезпеченията се 
внасят пропорционално на количествата депонирани отпадъци. Натрупаните средства 
са притежание на собственика на депото.  

В случай че събраните средства в сметката в РИОСВ на общината са недостатъчни за 
приключване на дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадката 
на депото, общината следва да осигури остатъка от средствата. Когато след приключване 
на дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото 
останат средства на общината в сметката в РИОСВ, същите подлежат на възстановяване 
на общината за извършване на дейности по управление на отпадъците. 

2. Отчисления по чл.64 от ЗУО  

Целта на отчисленията по чл. 64 от ЗУО е натрупване на средства както за изграждане на 
нови съоръжения за третиране на битови и строителни отпадъци, осигуряващи 
изпълнение от общините на нормативните изисквания, така и за извършването на 
последващи експлоатационни разходи, свързани с изградените съоръжения и 
инсталации за рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци. Те се начисляват на 
всеки тон депониран отпадък. 

Целта на този икономически инструмент е да стимулира общините да намалят 
количествата на депонираните отпадъци за сметка на рециклираните и оползотворени 
отпадъци и да се натрупат средства за изграждане на инфраструктура за третиране на 
отпадъците. В случаите, в които дадено депо за отпадъци се използва от няколко 
общини на регионален принцип, то отчисленията се внасят пропорционално  на 
количествата депонирани отпадъци. Размерът на отчисленията нараства на годишна 
база и е както следва:  

Таблица 14. Размер на отчисленията по чл. 64 от ЗУО 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.   2021 г.  
2022 и 
всяка 

следваща 

15 лв./т 22 лв./т 28 лв./т 36 лв./т 40 лв./т 45 лв./т 57 лв./т 69 лв./т 82 лв./т 95 лв./т 

Източник: Наредба за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията 
и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, МОСВ 

В следващата таблица е представен размерът на обезпеченията и отчисленията от 
община Поморие за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. съгласно данни от план-сметката за 
приходите и разходите на дейностите по чистотата.  
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Таблица 15. Обезпечения по чл. 60 и отчисления по чл. 64 от ЗУО за община Поморие, 
лв. 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Обезпечения и отчисления по ЗУО общо 914 292 1 301 751 1 159 679 

Обезпечения по чл. 60 за текущата година  104 232 103 150 103 406 

Обезпечения по чл. 60 за предходни години  7 860 7 757 7 791 

Отчисления по чл. 64 за текущата година  757 128 1 139 430 985 968 

Отчисления по чл. 64 от предходни години  45 072 51 414 62 514 

Източник: План-сметка за приходите и разходите на дейностите по чистотата на 
община Поморие 

Анализът на данните показва, че обезпеченията по чл. 60 не нарастват през периода. 
Размерът на отчисленията по чл. 64 бележи ръст, като през 2020 г. спрямо 2019 г 
нарастването е с над 50%.  Поради тази причина е препоръчително общината да 
предприеме мерки за предотвратяване образуването на отпадъците и допълнителни 
мерки за нарастване на количествата разделно събрани, рециклирани и оползотворени 
отпадъци. 

Дължимите суми за обезпеченията и отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО за периода от 
2015 г. до III тримесечие на 2021 г. и степента им на заплащане е представена в 
следващата таблица:  
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Таблица 16. Дължимите суми за обезпеченията и отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО за община Поморие за периода от 2015 г. до 
III тримесечие на 2021 г. (стойностите са с натрупване през годините и тримесечията на 2021г.) 

Количество депонирани 
неопасни отпадъци  

Постъпили в сметката на 
РИОСВ отчисления 

Следва да 
постъпят в 

сметката на 
РИОСВ 

отчисления 
по чл.60 ЗУО 

(лв.) 

Следва да 
постъпят в 

сметката на 
РИОСВ 

отчисления по 
чл.64 ЗУО 

(лв.) 

Обща сума на 
отчисленията, 

които следва да 
постъпят 

Остава да 
постъпят 
по чл.60 

Остава да 
постъпят по 

чл.64 

Изразходени средства 
(лв.) 

месец 
Количество 

(тонове) 
по чл.60 ЗУО 

(лв.) 
по чл.64 ЗУО 

(лв.) 
по чл.60 по чл.64 

2015 2563,74 5 366,74  17 473,12  22 048,16  71 784,72  99 061,88  16 681,42  59 540,60      

2016 15162,96 107 523,57  429 588,72  130 401,46  525 356,64  684 196,30  22 877,89  124 206,12      

2017 26940,60 167 433,33  617 405,04  231 689,16  996 462,24  1 228 151,40  64 255,83  379 057,20      

2018 41112,46 304 314,27  1 379 202,95  353 567,16  1 634 195,94  2 030 560,24  49 252,89  297 790,13    217800 

2019 51625,73 403 242,66  1 949 516,57  443 981,28  2 233 452,33  2 728 560,59  40 738,62  335 062,74    420444 

2020 61851,11 455 313,98  2 165 083,21  453 044,48  2 333 569,03  2 837 740,49  -2 269,50  219 612,80    1923182,4 

Iтр.2021 64008,47 455 313,98  2 268 317,75  471 597,77  2 510 472,55  3 033 197,30  16 283,79  293 281,78  1 901,00  1926182,4 

IIтр.2021 
 

66874,81 473 867,28  2 268 317,75  496 248,30  2 745 512,43  3 292 887,71  22 381,02  528 321,66  1 901,00  2009582,4 

IIIтр.2021 
 

71047,87 481 690,70  2 268 317,75  532 136,61  3 087 703,35  3 670 966,94  50 445,91  870 512,58  1 901,00  2009582,4 

Източник: РИОСВ-Бургас 
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Нивото на изпълнение на дължимите суми по обезпеченията и отчисленията за община 
Поморие за 2019 г. е високо – 91% по чл. 60 и 85% по чл. 64. Изпълнението на 
обезпеченията средно за страната за същата година е 80%, а за отчисленията – 83%, 
което поставя община Поморие в групата общини, които заплащат дължимите суми по 
обезпеченията и отчисленията към РИОСВ регулярно. 

От 2015 г. до  III тримесечие на 2021 г. общото количество депонирани неопасни 
отпадъци от община Поморие в депото е 71 047,87 тона, което поставя община Поморие 
сред общините от РСУО Бургас, които депонират най-големи количества. През 
последните две анализирани години (2019 и 2020 г.) се наблюдава положителна 
тенденция в намаляване на годишните количества депонирани отпадъци, като през 
2019 спрямо 2018 г. е отчетен значителен спад от над 25%.  

В следващата таблица са обобщените данните относно сумите, които са превеждани от 
РИОСВ за периода 2018-2020 г., както и за какви цели са били използвани същите от 
община Поморие.  

Таблица 17. Използване на обезпеченията и отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО за 
община Поморие 2018-2020 г., лв. 

 2018 2019 2020 

Преведени от РИОСВ средства 217 800 234 744 1 470 638,4 

Средства предназначени за проект Анаеробна 
инсталация   227 330,14 

Съфинансиране за клетка 2 Братово - по договор за 
инженеринг осъществяван от Община Бургас   923 868,26 

2 бр. метометачки   319 440 

електронна платформена везна  1 824  
съдове за отпадъци  5 604  
дробилка за дървесина  30 276  
товарен камион - самосвал с кран  197 040  
комбиниран багер товарач 146 400   
мини челен товарач 714 00   
Общо изразходени средства 217 800 234 744 1 470 638,4 

Източник: Община Поморие 

Както е видно от представената информация в таблицата размерът на изразходените от 
община Поморие средства нараства през периода. През 2018 г. и 2019 г. средствата са 
приоритетно използвани за закупуване на специализирана техника. През 2020 г. 21% от 
средствата са използвани за закупуване на техника, докато основният дял от тях са 
свързани с участието на община Поморие в два проекта – за изграждане на анаеробна 
инсталация  (съвместно с общините Бургас и Несебър) и за изграждане на Клетка 2 на 
регионалното депо, намиращо се в община Камено.  

 

Такса битови отпадъци 

Такса битови отпадъци е икономически инструмент, който трябва да материализира 
прилагането на принципа „замърсителят плаща“ по отношение на домакинствата и 
фирмите, генериращи битови отпадъци. Съгласно последните промени в ЗМДТ се 
въведе промяна в начина за изчисляване на таксата. Размерът на таксата за битови 
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отпадъци за всяко задължено лице следва да е сумата от размера на таксата за всяка 
услуга по чл. 62 от ЗМДТ, която се определя, като разходите за сметка на таксата за 
битови отпадъци за текущата година от план-сметката се разпределят, като се приложи 
съответният начин за изчисление в зависимост от приетите от общинския съвет основи 
за услугите по чл. 62 от ЗМДТ: 

 Количеството битови отпадъци е водеща основа за определяне на размера на 
таксата за битови отпадъци.  

 Общинският съвет може да приеме основа или основи, различни от количеството 
битови отпадъци, при условие че съществуват обективни обстоятелства, 
възпрепятстващи прилагането ѝ. 

В Държавен вестник, бр. № 14/17.02.2021 г. се обнародваха промени в Закона за 
местните данъци и такси, като новите основи за изчисляване на таксата ще се прилагат 
от началото на втората година след публикуване на резултатите от преброяването на 
населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.  

Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
и права на територията на община Поморие регламентира начина, по който се определя 
ТБО. Съгласно чл. 18 такса битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко 
населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за 
всяка дейност, включваща необходимите разходи за: 

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и 
други; 

2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до 
депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; 

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 
отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците. 

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от 
населените места, предназначени за обществено ползване.  

Съгласно чл. 19 размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите 
отпадъци, съобразно вида и броя на съдовете за съхраняването им и честотата на 
сметоизвозване. Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по реда 
на чл.19, размерът на таксата се определя в левове /промили/ пропорционално върху 
данъчната оценка на недвижимите имоти съгласно приложение № 2 от ЗМДТ за имоти 
/жилищни и нежилищни/ на граждани и жилищни имоти на предприятия, а за нежилищни 
имоти на предприятия - в промили върху по-високата между отчетната им стойност и 
данъчната оценка. 

Задължените лица заплащат и такса за услугата по поддържане на чистотата на 
териториите за обществено ползване в размер, пропорционален в промили на отчетната 
стойност на имотите на предприятията, респективно на данъчната оценка на имотите на 
гражданите. 

Препоръчително е община Поморие да предприеме необходимите стъпки за въвеждане 
на промените в Наредбата определянето и администрирането на местните такси и цени 
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на услуги и права на територията на община Поморие в необходимия срок, за да 
отговори на изискванията в ЗМДТ.  

В следващите графика и таблица са представени приходите от такса битови отпадъци в 
община Поморие за периода 2015-2020 г., както и приходите от ТБО на национално ниво 
за периода 2015-2018 г. 

Фигура 5. Приходи от такса битови отпадъци за община Поморие, 2015-2020 г., (лв.) 

 

Източник: Община Поморие 

Таблица 18. Приходи от ТБО за община Поморие и България, 2015-2018 г.  

  2015 2016 2017 2018 

Общо приходи от такса битови 
отпадъци (лв. ) - Община 
Поморие 2 011 224  3 035 070  2 992 186  3 002 503  

Общо приходи от такса битови 
отпадъци - Община Поморие - 
динамика (%, предх. год.=100) 100% 151% 99% 100% 

Общо приходи от такса за 
битови отпадъци (лв.) - 
България 513 023 888  553 016 776  561 808 191  590 815 657  

Общо приходи от такса битови 
отпадъци - България - 
динамика (%, предх. год.=100) 100% 108% 102% 105% 

Източник: Община Поморие, НПУО 2021-2028 г., собствени изчисления 

Анализът на данните показва, че приходите от такса битови отпадъци за община 
Поморие нарастват в началото на периода, като най-значителен ръст е регистриран през 
2016 г., след което нивото се запазва относително постоянно. На национално ниво за 
периода 2015-2018 г. се наблюдава по-ясно изразено постоянно нарастване в приходите 
от ТБО.  

В следващата таблица е представена информация относно приходите от такса битови 
отпадъци на 1 жител и на 1 тон отпадъци за община Поморие, за общини с население 
между 10 и 50 хиляди жители и средно за България.  
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Таблица 19. Приходи от ТБО за на 1 жител и на 1 тон отпадъци, 2015-2018 г.  

  2015 2016 2017 2018 

Приходи от такса за битови отпадъци (лв.)/1 жител 

Община Поморие                        73,2                       110,8                       109,7                       110,3  

Средни общини (10-50 хил. 
жители) 

                       56,1                         58,6                         62,1                         66,2  

СРЕДНО - България                        71,5                         77,6                         79,4                         84,1  

Приходи от такса за битови отпадъци (лв.)/1 тон отпадъци 

Община Поморие                      175,4                       226,2                       227,3                       197,5  

Средни общини (10-50 хил. 
жители) 

                       86,8                         90,4                         89,2                       101,0  

СРЕДНО - България                      154,5                       173,5                       166,9                       186,6  

 Източник: Община Поморие, НПУО 2021-2028 г., собствени изчисления 

Приходите от ТБО на 1 жител за община Поморие са значително по-високи спрямо 
средните за страната и спрямо общините с население между 10 и 50 хиляди жители, в 
която категория попада община Поморие.  Аналогични заключения могат да се направят 
и по отношение на приходите на 1 тон отпадък, като през 2018 г. средният приход от ТБО 
на 1 тон отпадък в община Поморие е почти два пъти по-висок от този на общините със 
сходен брой жители. На национално ниво се наблюдава отчетлива тенденция в ръст на 
наблюдаваната величина като през последната анализирана година регистрираните 
стойности в община Поморие са близки до тези за България.  

Таблица 20. Приходи на община Поморие, 2015-2020 г. (хил. лв.) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Общо приходи от такса 
битови отпадъци 2011 3035 2992 3003 3344 3319 

Приходи от такси и 
вноски общо 3122 3822 3947 4128 5064 4128 

Постъпления от текущи 
приходи 11271 12168 12430 12564 15336 12188 

Общо приходи, помощи 
и дарения 12312 12366 12790 12640 15150 11920 

Динамика (%, предх. 
год.=100)             

Общо приходи от такса 
битови отпадъци 100 151% 99% 100% 111% 99% 

Приходи от такси и 
вноски общо 100 122% 103% 105% 123% 82% 

Постъпления от текущи 
приходи 100 108% 102% 101% 122% 79% 

Общо приходи, помощи 
и дарения 100 100% 103% 99% 120% 79% 

Дялове (%)             

Дял на приходите от 
такса за битови 
отпадъци в Приходи от 
такси и вноски общо 0,64 0,79 0,76 0,73 0,66 0,80 
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  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Дял на приходите от 
такса за битови 
отпадъци в 
Постъпленията от 
текущи приходи 0,18 0,25 0,24 0,24 0,22 0,27 

Дял на приходите от 
такса за битови 
отпадъци в Общо 
приходи, помощи и 
дарения 0,16 0,25 0,23 0,24 0,22 0,28 

Източник: Община Поморие-– отчет за касовото изпълнение, собствени изчисления 

Таблица 21. Приходи от такса за битови отпадъци в контекста на общинските 
бюджети в България, 2015-2018г. (хил. лв.) 

  2015 2016 2017 2018 

Общо приходи от такса за 
битови отпадъци (хил. лв.) 

513 024  553 017  561 808  590 816  

Общо бюджетни приходи 
на общините (хил. лв.) 

5 127 298  5 807 658  6 347 474  7 322 826  

Динамика (%, предх. 
год.=100) 

        

Общо приходи от такса за 
битови отпадъци 

101.7% 107.8% 101.6% 105.2% 

Общо бюджетни приходи 
на общините 

93.3% 113.3% 109.3% 115.4% 

Дялове (%)         

Дял на приходите от такса 
за битови отпадъци в 
бюджетните приходи на 
общините 

10.0% 9.5% 8.9% 8.1% 

Източник: НПУО 2021-2028 г. 

За периода 2015-2020 г. се наблюдава ръст в приходите от такси, както и в постъпленията 
от текущи приходи за община Поморие. Единствено през 2020 г. е отчетен спад, който 
може да бъде обяснен с епидемичната ситуация в България. На национално ниво 
данните разкриват сходна тенденция за периода 2015-2018 г.  

Делът на приходите от ТБО в общите приходи от такси и вноски в община Поморие е 
значителен, като през 2020 г. достига 80%. За наблюдавания период делът на приходите 
от ТБО варира между 18 и 27%  от постъпленията от текущи приходи в общината. На 
национално ниво делът на приходите от ТБО спрямо общите бюджетни приходи на 
общините е значително по-нисък – към 2018 г. е около 8%. Високият дял на приходите 
от ТБО в община Поморие може да се обясни с курортния характер на общината, 
налагащ повишена необходимост от предоставяне на услугата.   

В следващите таблици е представена структурата на приходите от такса битови отпадъци 
в община Поморие, както и за България и за общини с население между 10 и 50 хиляди 
жители: 
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Таблица 22. Структура на приходите от ТБО за община Поморие 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

От домакинства 47% 48% 50% 51% 51% 54% 

От юридически лица 53% 52% 50% 49% 49% 46% 

Източник: Община Поморие, собствени изчисления 

Таблица 23. Структура на приходите от ТБО за България и за общини с население 10-
50 хил. жители 

  2015 2016 2017 2018 

Дял на приходите от такса за битови 
отпадъци, платени от домакинствата         

Средни общини (10-50 хил.  
жители) 35.9% 39.3% 39.2% 39.5% 

СРЕДНО - България 42.6% 32.2% 33.3% 30.8% 

Дял на приходите от такса за битови 
отпадъци, платени от бизнеса         

Средни общини (10-50 хил.  
жители) 64.1% 60.7% 60.8% 60.5% 

СРЕДНО - България 57.4% 67.8% 66.7% 69.2% 

Източник: НПУО 2021-2028 г.  

Анализът на данните показва, че през наблюдавания шестгодишен период структурата 
на приходите от ТБО в община Поморие се променя, като делът на приходите от 
домакинства нараства като през 2020 г. приходите от домакинства отговарят за 54% от 
общите приходи от ТБО за общината. Противоположна тенденция се наблюдава на 
национално ниво, където през целия период 2015-2018 г. делът на приходите от ТБО, 
платени от бизнеса, значително надвишава този от домакинствата. По брой жители 
община Поморие попада в категория средни общини с население между 10 и 50 хиляди. 
Според данни от НПУО 2021-2028 г. при средните общини също се наблюдава известно 
повишаване на дела на приходите от ТБО от домакинствата, макар нивата да са по-ниски 
от регистрираните за община Поморие. За да се определи доколко се спазва принципът 
„замърсителят плаща“ е необходимо да бъдат съпоставени средствата, които 
домакинствата и бизнеса плащат с количествата смесени битови отпадъци, събрани от 
тези групи. Все пак, може да се направи заключението, че в общината принципът се 
прилага по-пълноценно, отколкото на национално ниво.  

Таблица 24. Събираемост на вземанията, 2015-2020 г.  

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

% на събираемост от 
домакинства 

                
98,85  

               
98,12  

               
97,86  

               
96,81  

            
95,62  

            
91,84  

% на събираемост от 
юридическите лица 

                
94,93  

               
92,14  

               
94,84  

               
97,46  

            
92,26  

            
83,29  

Източник: НПУО 2021-2028 г.  

В рамките на анализирания период процентът на събираемост на вземанията за ТБО е 
висок както за домакинствата, така и по отношение на юридическите лица. Лек спад е 
регистриран през 2020 г., вероятно в резултат от епидемичната обстановка в страната.  

 



90 

 

Други такси свързани с управление на отпадъците 

В Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги и права на територията на община Поморие са определени цени на различни 
услуги, които общината осигурява във връзка с управление на отпадъците.  

 В раздела такси за технически услуги е определен размерът на таксата за 
издаване на разрешение за депониране на строителни отпадъци и изкопни 
земни маси – 5.00 лв.   

 В раздел Пристанищни такси за морски клуб, хелинги, рибарско и пасажерско 
пристанище се заплаща такса отпадъци, различна за риболовни кораби и 
плавателни съдове осъществяващи спортно-развлекателна дейност. Таксата за 
над 100 л. твърди отпадъци за Риболовни кораби е 80 лв., а за плавателните 
съдове осъществяващи спортно-развлекателна дейност е 100 лв.    

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

Изводите, които могат да се направят в резултат на анализа на икономическите 
инструменти и стимули в областта на управлението на отпадъците и ефективността от 
действието им за община Поморие, са:  

 Основните икономически инструменти в областта на управление на отпадъците, 
които се прилагат в община Поморие, са обезпеченията по чл. 60, отчисления по чл. 
64, както и такса битови отпадъци, която е основният механизъм за прилагане на 
принципа „замърсителя плаща“ за населението и бизнеса. 

 Непрекъснато нарастват средствата за отчисления по чл.64 от ЗУО, което се дължи 
както на увеличения годишен размер на отчисленията за тон депонирани отпадъци, 
така и поради нарастване на количествата депонирани битови отпадъци.  

 Препоръчително е община Поморие да предприеме активни мерки за 
предотвратяване образуването на отпадъци и повишаване на разделното събиране 
и предаване за рециклиране, с което да намали размера на средствата, които отделя 
за изплащане на обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64. Възможно е 
общината да подготви и реализира целенасочен интегриран проект в тази връзка. 

 Община Поморие изплаща регулярно обезпеченията и отчисленията по чл. 64 към 
РИОСВ. 

 Общината използва целево отпуснатите средства от РИОСВ, както за закупуването на 
специализирана техника, така и във връзка с ключови проекти на РСУО Бургас, в 
които общината участва, по отношение управлението на отпадъците– изграждане на 
анаеробна инсталация и изграждане на Клетка 2 в регионалното депо.  

 Делът на приходите от ТБО варира между 18% и 27% от общите постъпления от 
текущи приходи в общината, докато на национално ниво стойността на показателя е 
над два пъти по-малка, което може да се обясни с курортния характер на общината, 
налагащ повишена необходимост от предоставяне на услугата.  

 В община Поморие, за разлика както от общините със сходен брой жители, така и от 
средното за България ниво, делът на приходите от ТБО от домакинствата е по-висок 
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от този от бизнеса, което е индикация, че принципът „замърсителят плаща“ се 
прилага по-пълноценно в община Поморие.   

 Процентът на събираемост на вземанията е висок.  

 По примера на други общини и добрите практики в тях, е препоръчително община 
Поморие да обмисли вариант за създаване на отделно общинско предприятие за 
управление на дейностите с отпадъците, чрез което ще се осигури възможност за по-
лесно привличане на средства от различни национални и европейски програми за 
инвестиции в областта на управлението на отпадъците. 

 

XI. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОТОЦИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА 
ДЕЙНОСТИТЕ С ОТПАДЪЦИТЕ 

Предмет на анализа е финансирането в общината свързано с количествата и потоците 
отпадъци и дейностите за тяхното управление. Анализът цели да отговори на следните 
въпроси: 

 Какви са тенденциите в разходите на общината 

 Кои са източниците и формите на финансиране на управлението на битовите 
отпадъци 

XI.1. Разходи за управление на отпадъците 

Разходите за управление на отпадъците на община Поморие за периода 2015-2020 г. са 
представени в следващата таблица: 

Таблица 25. Разходи за управление на отпадъците 2015-2020 г. (лв.) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Общо разходи за управление на 
отпадъците 1 433 896 2 362 862 1 952 998 3 545 323 3 247 244 2 091 964 

В т.ч. :             

Събиране и транспортиране 906 102 1 293 549 1 258 556 1 933 654 1 809 804 1 245 694 

Проучване, проектиране, изграждане, 
поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци 
и други инсталации или съоръжения за 
обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на битови отпадъци, вкл. 
със средства от обезпечения и отчисления 
по чл. 60 и чл. 64 136 921 514 272 247 726 898 679 669 242 267 638 

Поддържане на чистотата на териториите 
за обществено ползване 390 873 555 041 446 715 712 990 768 198 578 633 

Източник: Община Поморие 

Наблюдава се ясно изразена тенденция на нарастване на общата стойност на разходите 
за управление на отпадъците през разглеждания период. Изключение прави 2020 г., 
когато се наблюдава спад от 36% спрямо предходната година. Вероятната причина за 
този спад е усложнената ситуация с пандемията, стартирала в началото на същата година 
и довела до значително намаление от 42% на броя на регистрираните туристически 
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нощувки през летните месеци на територията на общината в сравнение със същия 
период на 2019 г. 

Най-голям дял в общите разходи за управление на отпадъците на община Поморие имат 
разходите за събиране и транспортиране на отпадъците. Техният размер бележи 
постоянно нарастване, с изключение на 2020 г. основно заради намалелите количества 
на събраните смесени битови отпадъци в общината. 

Стойността на разходите за изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг 
на депата за битови отпадъци и други инсталации или съоръжения за обезвреждане, 
рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл. Обезпечения и отчисления по чл. 60 

и чл. 64 е променлива през анализираните години. В сравнение с 2015 г., обаче през 2019 
г. се регистрира близо петкратно увеличение. Имайки предвид, че размерът на 
отчисленията се очаква да достигне 95 лв./тон през 2022 г., е препоръчително общината 
да предприеме мерки за нарастване на количествата разделно събрани, рециклирани и 
оползотворени отпадъци, с което да намали разходите за отчисления за депониране. 

Таблица 26. Разходи за управление на отпадъците на 1 жител и на 1 тон образувани 
битови отпадъци 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Общо разходи за управление 
на отпадъците (лв.) 1 433 896 2 362 862 1 952 998 3 545 323 3 247 244 

Население (брой) 27 473 27 399 27 273 27 233 27 263 

Разходи за управление на 
отпадъците на 1 жител (лв.) 52.19 86.24 71.61 130.18 119.11 

Количество образувани 
отпадъци (тона) 11 468 13 419 13 163 15 202 14 935 

Разходи за управление на 
отпадъците на 1 тон (лв.) 125.04 176.08 148.37 233.22 217.43 

Източник: Община Поморие и собствени изчисления 

През разглеждания период разходите за управление на отпадъците на 1 жител и на 1 
тон отпадъци се увеличават. През 2020 г. разходите за управление на отпадъците на 1 
жител нарастват със 128% спрямо 2015 г., а тези на 1 тон отпадъци – със 74%.  

В следващата таблица са съпоставени разходите за управление на отпадъците в община 
Поморие с тези средно за страната и за категорията общини с население между 10 и 50 
хиляди жители, в която попада и община Поморие.  

Таблица 27. Разходи за управление на отпадъците на 1 жител и на 1 тон образувани 
битови отпадъци за 2018 г. в страната, община Поморие и средно за общини с размер 

10-50 хил. жители 

  
Община 
Поморие 

Средни 
общини (10-50 
хил. жители) 

България 

Разходи (лв.)       

Общо стойност на одобрената план-сметката по чл. 66 
от ЗМДТ за 2018 г. и изпълнение към 31.12.2018 г. (лв.), 
в т.ч.: 3 018 191 206 048 148 673 785 830 

 - за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите 
отпадъци - контейнери, кофи и други (лв.) 1 100 3 733 172 7 645 542 
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Община 
Поморие 

Средни 
общини (10-50 
хил. жители) 

България 

 - за събиране, включително разделно на битовите 
отпадъци и транспортирането им до депата или други 
инсталации и съоръжения за третирането им (лв.) 2 002 807 83 708 634 251 507 009 

 - за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 
битови отпадъци или други инсталации или 
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на битови отпадъци, включително 
отчисленията по чл. 60 и 64 от ЗУО    68 759 456 196 782 745 

 - за почистване на уличните платна, площадите, алеите, 
парковите и другите територии от населените места, 
предназначени за обществено ползване  1 014 284 49 846 886 217 718 896 

Брой на населението (средногодишно) 27 253 2 313 767 7 025 037 

Количество на отпадъците (тона) 15 202 1 518 315 3 166 782 

Разходи на 1 жител (лв.)       

Общо стойност на одобрената план-сметката по чл. 66 
от ЗМДТ за 2018 г. и изпълнение към 31.12.2018 г. (лв.), 
в т.ч.: 110.75 89.05 95.91 

 - за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите 
отпадъци - контейнери, кофи и други (лв.) 0.04 1.61 1.09 

 - за събиране, включително разделно на битовите 
отпадъци и транспортирането им до депата или други 
инсталации и съоръжения за третирането им (лв.) 73.49 36.18 35.80 

 - за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 
битови отпадъци или други инсталации или 
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на битови отпадъци, включително 
отчисленията по чл. 60 и 64 от ЗУО 0.00 29.72 28.01 

 - за почистване на уличните платна, площадите, алеите, 
парковите и другите територии от населените места, 
предназначени за обществено ползване  37.22 21.54 30.99 

Разходи на 1 тон отпадък (лв./тон)       

- Общо разходи по план-сметката/тон (лв./тон) 198.54 135.71 235.46 

 - за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите 
отпадъци - контейнери, кофи и други (лв.) 0.07 2.46 2.67 

 - за събиране, включително разделно на битовите 
отпадъци и транспортирането им до депата или други 
инсталации и съоръжения за третирането им (лв.) 131.75 55.13 87.89 

 - за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 
битови отпадъци или други инсталации или 
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на битови отпадъци, включително 
отчисленията по чл. 60 и 64 от ЗУО 0.00 45.29 68.77 

 - за почистване на уличните платна, площадите, алеите, 
парковите и другите територии от населените места, 
предназначени за обществено ползване  66.72 32.83 76.09 
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Източник: Министерство на финансите, собствени изчисления  

Разходите за управление на отпадъците заложени в план-сметката за 2018 г. в община 
Поморие на 1 жител са по-високи както от тези в страната, така и в сравнение със 
средното за подобен размер общини. Това се дължи основно на по-високите разходи за 
събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до 
депата или други инсталации и съоръжения за третирането им и за почистване на 
уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените 
места, предназначени за обществено ползване на 1 жител, които община Поморие 
разходва. Туристическият характер на общината предполага значително по-високи 
разходи за управление на дейностите по управление на отпадъците предвид големия 
брой туристи през активния летен сезон. Същевременно, предприетите целенасочени 
усилия за развитие на общинската инфрастуктура от страна на общинската 
администрация, повишения интерес на инвеститорите и въвеждането в експлоатация на 
нови обекти, също са предпоставки за по-високи разходи за управление на отпадъците 
на 1 жител в община Поморие. 

По отношение на размера на разходите за управление на отпадъците спрямо 
количеството образувани отпадъци община Поморие постига по-добра ефективност в 
сравнение със средното за страната. В същото време подобните по размер общини 
разходват по-малко средства за управление на отпадъците на 1 тон в сравнение с 
община Поморие.  

Таблица 28. Разходи за дейност „Чистота“ в страната и община Поморие 2015-2018 г. 

  2015 2016 2017 2018 

Разходи по дейност 623 "Чистота"  (лв.) - 
България 

382 326 766 435 999 720 459 699 537 498 791 553 

Всичко бюджетни разходи на общините 
(лв.) - България 

4 623 405 174 5 166 927 118 5 511 215 552 6 204 291 781 

Разходи по дейност 623 "Чистота"  (лв.) - 
община Поморие 

1 433 896 2 362 862 1 952 998 3 545 323 

Всичко бюджетни разходи  (лв.) - Община 
Поморие 

11 271 000 25 101 000 26 506 427 33 265 000 

Динамика (%, предх. год.=100)         

Разходи по дейност 623 "Чистота"  - 
България 

103% 114% 105% 109% 

Всичко бюджетни разходи на общините - 
България 

94% 112% 107% 113% 

Разходи по дейност 623 "Чистота"  (лв.) - 
община Поморие 

100% 165% 83% 182% 

Всичко бюджетни разходи  (лв.) - Община 
Поморие 

100% 223% 106% 125% 

Дял на разходите по управление на 
отпадъците в общите бюджетни разходи - 
България 8.3% 8.4% 8.3% 8.0% 

Дял на разходите по управление на 
отпадъците в общите бюджетни разходи -
община Поморие 12.7% 9.4% 7.4% 10.7% 

Източник: Министерство на финансите, собствени изчисления 
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Размерът на разходите за управление на отпадъците в община Поморие нараства с по-
бързи темпове от средното за страната през разглеждания период. Разходите за 
управление на отпадъците в страната следват темпа на увеличение на общите бюджетни 
разходи на общините, като през 2018 г. и двете групи разходи нарастват над 1,3 пъти 
спрямо 2015 г. В същото време в община Поморие разходите за управление на 
отпадъците нарастват 2,5 пъти през 2018 г. спрямо 2015 г., а общите бюджетни разходи 
– 3 пъти. 

Делът на разходите за управление на отпадъците в общите бюджетни разходи е по-
висок в община Поморие в сравнение със страната.  

Структурата на разходите за управление на отпадъците в общината съгласно план-
сметката за разходите на дейностите по чистотата за 2020 г. и 2021 г. на община Поморие 
е представена в следващите две графики: 

Фигура 6. Структура на разходите за управление на отпадъците на община Поморие 
през 2020 г. 

 

Източник: План - сметка за разходите на дейностите по чистотата за 2020 г. 
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Фигура 7. Структура на разходите за управление на отпадъците на община Поморие 
през 2021 г. 

 

Източник: План - сметка за разходите на дейностите по чистотата за 2021 г. 

В общата структура на разходите за управление на отпадъците община Поморие 
изразходва най-голям дял от средствата за сметосъбиране, като дори се наблюдава 
увеличаване на дела им в общите разходи през 2021 г. спрямо 2020 г.. В същото време 
разходите за почистване на териториите за обществено ползване намаляват като дял от 
общите разходи за управление на отпадъците. Останалите категории разходи за 
сметоизвозване и за осигуряване на съдове за битови отпадъци почти не се променят 
като процент от общите разходи за управление на отпадъците през 2020 г. и 2021 г. 

Допълнителен анализ на данните показва, че в категория :Почистване на територии за 
обществено ползване“ основен дял и през двете наблюдавани години имат разходите 
свързани с поддържане на чистотата на площади, алеи и други територии за обществено 
ползване (с над 80%), следвани от разходите, които общината отделя за допълнително 
почистване и премахване на нерегламентирани сметища (8,2% за 2020 г. и 11,9% за 2021 
г.) 

XI.2. Източниците и формите на финансиране на 
управлението на битовите отпадъци 

Основният икономически инструмент и източник за финансиране на управлението на 
отпадъците в община Поморие, както във всички общини в страната, е такса битови 
отпадъци.  

Таблица 29. Приходи от такса битови отпадъци в община Поморие (лв.) 

  2015 2016 2017 2018 

Общо приходи от такса битови 
отпадъци (лв. ) - Община 
Поморие 2 011 224  3 035 070  2 992 186  3 002 503  

Източник: Община Поморие 
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Анализът на данните показва, че приходите от такса битови отпадъци за община 
Поморие бележат увеличение в началото на периода, като регистрираният ръст през 
2016 г. спрямо предходната година е над 50%. През следващите години нивото на 
приходите от ТБО се запазва относително постоянно. Приходите от ТБО се използват за 
финансиране на всички дейности с отпадъци в общината. 

Община Поморие използва също възможностите за финансиране на дейностите по 
управление на отпадъците чрез обезпеченията и отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО 
през 2018-2020 г. 

Таблица 30. Използване на обезпеченията и отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО за 
община Поморие 2018-2020 г., лв. 

 2018 2019 2020 

Средства предназначени за проект Анаеробна 
инсталация     227 330 

Съфинансиране за клетка 2 Братово - по договор за 
инженеринг осъществяван от Община Бургас     923 868 

2 бр. метометачки     319 440 

електронна платформена везна   1 824   

съдове за отпадъци   5 604   

дробилка за дървесина   30 276   

товарен камион - самосвал с кран   197 040   

комбиниран багер товарач 146 400     

мини челен товарач 71 400     

Общо изразходени средства 217 800 234 744 1 470 638 

Източник: Община Поморие 

Наличната информация показва, че размерът на изразходените от община Поморие 
средства от обезпеченията и отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО нараства през 
периода. През 2018 г. и 2019 г. средствата са приоритетно използвани за закупуване на 
специализирана техника. През 2020 г. 21% от средствата са използвани за закупуване на 
техника, докато основният дял от тях са свързани с участието на община Поморие в два 
проекта – за изграждане на анаеробна инсталация (съвместно с общините Бургас и 
Несебър) и за изграждане на Клетка 2 на регионалното депо, намиращо се в община 
Камено. 

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

 Най-голяма част от разходите за управление на отпадъците на община 
Поморие е предвидена за събиране и транспортиране на отпадъците. 

 Разходите за управление на отпадъците средно на 1 жител и на 1 тон 
отпадъци на община Поморие се увеличават в периода 2015-2019 г. През 2018 
г. разходите за отпадъци на 1 жител в общината са по-високи както от тези в 
страната, така и в сравнение със средното за общини със сходен брой жители, 
поради големия брой туристи, които посещават общината. 
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 Община Поморие постига по-добра ефективност на разходите за управление 
на отпадъците спрямо количеството образувани отпадъци в сравнение със 
средното за страната. 

 Размерът на разходите за управление на отпадъците в община Поморие 
нараства с по-бързи темпове от средното за страната през разглеждания 
период, като през 2018 г. се увеличават 2,5 пъти спрямо 2015 г. 

 Общината използва целево натрупаните средства от обезпеченията и 
отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, както за закупуването на 
специализирана техника, така и във връзка с ключови проекти за управление 
на отпадъците, в които общината участва – изграждане на анаеробна 
инсталация и изграждане на Клетка 2 в регионалното депо. 

 Заради очакваното повишаване на единичния размер на отчисленията по чл. 
64, ал. 1 от ЗУО до 95 лв./тон през 2022 г., се препоръчва община Поморие да 
предприеме допълнителни мерки за предотвратяване на образуването на 
отпадъци и нарастване на количествата разделно събрани, рециклирани и 
оползотворени отпадъци, за да намали разходите за отчисления за 
депониране.  

 Препоръчително е общината да предприеме мерки за намаляване на 
разходите за сметосъбиране и транспортиране на смесените битови отпадъци 
до регионалното депо за отпадъци, които представляват над 60% от 
разходите за управление на отпадъците в общината. 

XII. ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОГНОЗИ 

XII.1. Демографска прогноза 

Прогнозата за броя на населението на община Поморие е изготвена на базата на 
следните източници на информация: 

- Данни за броя на населението по общини за периода 2003-2019 г. 

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

Демографската прогноза е изготвена по следния алгоритъм: 

- Прогнозата е изготвена за периода 2021-2035 г.  

- Въз основа на исторически данни за динамиката на населението на община 
Поморие в периода 2003-2019 г. е изчислен коефициент, посредством който се 
прогнозира броят на населението на общината въз основа на прогнозата на НСИ за 
населението на област Бургас. 

Таблица 31. Демографска прогноза за община Поморие (бр. жители) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2034 г. 2035 г. 

27 126 27 043 26 960 26 877 26 796 26 685 26 574 26 463 26 352 26 243 25 751 25 628 
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Източник: НСИ, експертни изчисления 

XII.2. Прогнози за битовите отпадъци 

В рамките на анализа на количествата на битовите отпадъци в община Поморие бяха 
изчислени нормите на натрупване на образувани битови отпадъци за периода 2015–
2019 г. 

През разглежданите години нормата на натрупване на образуваните битови отпадъци 
се променя с различни годишни темпове без ясно изразена тенденция на постоянен 
спад или растеж. Анализът на текущото състояние на отпадъците показа, че нормата на 
натрупване на образуваните битови отпадъци в община Поморие се влияе най-много от 
развитието на туризма през летните месеци. 

Съгласно заложените цели в Програмата за развитие на туризма в община Поморие за 
периода 2021-2027 г. се очаква увеличаване на легловата база със средно 10% до 2027 г. 
и ежегодно повишаване на реализираните нощувки в общината с 3-7%. 

При изготвянето на прогнозата се прави допускането, че нормата на натрупване на 
образуваните битови отпадъци ще се променя със слаб ръст до 1,5% годишно в резултат 
от очакванията за увеличаване на регистрирания брой нощувки от туризма в периода 
юни-септември. Прието е допускането за средно 5% годишно увеличение на броя на 
реализираните туристически нощувки. За базова година на прогнозата са взети 
усреднените данни на нормата на натрупване на образуваните битови отпадъци за 2015 
и 2016 г., през които е реализиран брой на нощувки, подобен на реализираните през 
2021 г. 

Таблица 32. Прогнозна норма на натрупване на образуваните битови отпадъци в 
община Поморие (кг/ж./г.) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2034 г. 2035 г. 

453.59 460.39 467.30 474.31 481.42 488.64 495.97 503.41 510.96 518.63 550.45 558.71 

Източник: Експертни изчисления 

Прогнозните количества на общо образуваните битовите отпадъци са изчислени като 
произведение на прогнозния брой население и прогнозната норма на натрупване на 
образувани битови отпадъци за съответната година. Те са представени в следващата 
таблица. 

Таблица 33. Прогнозни количества на общо образуваните битови отпадъци в община 
Поморие (т/год.) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2034 г. 2035 г. 

12 304 12 450 12 598 12 748 12 900 13 039 13 180 13 322 13 465 13 610 14 175 14 319 

Източник: Експертни изчисления 

Таблица 34. Прогнозни количества на разделно събраните битови отпадъци в община 
Поморие (т/год.) 
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мерна 

единица 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2034 2035 

Разделно събрани 
отпадъци от 
организацията по 
оползотворяване на 
отпадъците от 
опаковки т/год. 320 470 652 904 1253 1457 1693 1968 2288 2660 3118 3244 

Хартия и картон т/год. 110 153 212 294 408 474 551 640 744 865 1014 1055 

Пластмаса т/год. 162 224 311 431 598 695 808 939 1092 1269 1488 1548 

Метал т/год. 0 26 36 50 70 81 94 109 127 148 173 180 

Стъкло т/год. 48 67 93 128 178 207 240 280 325 378 443 461 

Разделно събрани 
отпадъци от хартия и 
картон, пластмаса, 
стъкло, метали, 
дървесни и опасни 
отпадъци, ИУЕЕО и 
др. рециклируеми 
отпадъци от други 
източници (напр. 
пунктове за вторични 
суровини) т/год. 2308 2739 3276 3697 2967 2608 2372 1865 1750 1361 1205 1360 

Разделно събрани 
хранителни отпадъци 
от населението и 
бизнеса за третиране 
от анаеробната 
инсталация т/год.       354 394 470 512 591 601 610 648 658 

Разделно събрани 
зелени отпадъци от 
поддържане на 
общинските зелени 
площи и градински 
отпадъци от 
населението за 
третиране от 
компостиращата и 
анаеробната 
инсталация т/год.       1 438 1 601 1 912 2 082 2 405 2 452 2 501 2 700 2 752 

Разделно събрани 
отпадъци от 
текстилни материали т/год. 23 34 48 68 96 116 141 171 208 252 641 809 

Разделно събрани 
строителни отпадъци 
от домакинствата т/год.   146 237 383 621 628 636 643 651 658 688 696 

ОБЩО т/год. 2651 3390 4212 6 844 6 932 7 192 7 436 7 644 7 950 8 043 9 000 9 520 

Източник: Експертни изчисления 

Прогнозата за количествата разделно събрани битови отпадъци в община Поморие е 
изготвена на базата на следната информация и допускания: 
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 Информация от ИАОС за изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1 от Закон за 
управление на отпадъците на община Поморие за 2015-2018 г.; 

 Очакване за изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани 
биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас с капацитет 30 652 
т/год. през 2023 г. обслужваща и община Поморие; 

 Въвеждане на система за разделно събиране на биоразградими отпадъци в 
общината, в т.ч. на хранителни и градински отпадъци от населението и бизнеса; 

 Разширяване и/или подобряване на ефективността на съществуващите системи 
за разделно събиране на отпадъци от опаковки и на отпадъци от облекла и 
обувки на територията на общината; 

 Информация за количествата разделно събрани и предадени за повторна 
употреба или рециклиране битови отпадъци; 

 Исторически данни за количествата образувани битови отпадъци за периода 
2015-2019 г. в община Поморие; 

 Морфологичен състав на образуваните битови отпадъци в общината; 

 Представените по-горе прогнозни количества на общо образуваните битови 
отпадъци в община Поморие. 

 

XII.3. Прогнози за постигане на целите за битови отпадъци 

Целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци, които 
община Поморие следва да постигне поетапно до 2035 г., са както следва: 

 до 2025 г. подготовката за повторна употреба и рециклирането на битови 
отпадъци да се увеличи до най-малко 55% 

 до 2030 г. подготовката за повторна употреба и рециклирането на битови 
отпадъци да се увеличи до най-малко 60% 

 до 2035 г. подготовката за повторна употреба и рециклирането на битови 
отпадъци да се увеличи до най-малко 65% 

Целите  за депониране на битовите отпадъци, които община Поморие следва да 
постигне, са: 

 до 2035 г. количеството на депонираните битови отпадъци да се намали до 10% 
или по-малко от общото количество образувани битови отпадъци. Целта се 
постига поетапно както следва:  

o до 31 декември 2025 г. - най-малко до 50 на сто от общото им тегло; 

o до 31 декември 2030 г. - най-малко до 30 на сто от общото им тегло 

 най-късно до 31 декември 2020 г. и след това количеството на депонираните 
биоразградими битови отпадъци да бъде до 35 на сто от общото количество на 
същите отпадъци, образувани през 1995 г. В съответствие с Наредбата за 
разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци 
тази цел се изчислява за всяка година като процент на количеството депонирани 
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биоразградими отпадъци спрямо количеството на образуваните биоразградими 
отпадъци през 1995 г. в Република България. За 2020 г. разрешените за 
депониране биоразградими отпадъци в съответния регион са 109 кг/жител. 

Представената в следващата таблица прогноза за постигане на заложените цели за 
битовите отпадъци в община Поморие е изготвена на базата на: 

 Представените прогнозни количества на общо образуваните битови отпадъци и 
на разделно събраните битови отпадъци в община Поморие за периода 2019-
2035 г.; 

 Информация от проекти за изграждане на инсталации за предварително 
третиране на битови отпадъци, според която подситовата фракция за 
стабилизиране представлява средно около 45% от постъпващото количество 
смесени битови отпадъци на вход на сепариращите инсталации; 

 Информация от Годишните доклади на регионалното депо за битови отпадъци в 
регион Бургас, според която делът на отделените фракции от хартия и картон, 
стъкло, пластмаса и метали и минерали (пясък, камъни) е 13% от постъпващото 
количество смесени битови отпадъци на вход на инсталацията през 2020 г.; 
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Таблица 35. Прогноза за постигане на целите за битови отпадъци в община Поморие 

  
мерна 

единица 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2034 г. 2035 г. 

Общо образувани битови отпадъци т/год. 12 304 12 450 12 598 12 748 12 900 13 039 13 180 13 322 13 465 13 610 14 175 14 319 

Разделно събрани битови отпадъци т/год. 2 651 3 390 4 212 6 844 6 932 7 192 7 436 7 644 7 950 8 043 9 000 9 520 

Смесени битови отпадъци на вход на 
сепариращата инсталация 

т/год. 9 653 9 061 8 386 5 904 5 968 5 847 5 743 5 678 5 515 5 568 5 174 4 799 

Дял на подситовата органична фракция % 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 

Количество подситова органична фракция 
за стабилизиране 

т/год. 4 344 4 077 3 774 2 657 2 686 2 631 2 585 2 555 2 482 2 505 2 328 2 159 

Дял на отделените фракции от хартия и 
картон, стъкло, пластмаса и метали от 
сепариращата инсталация 

% 13% 13% 14% 15% 15% 15% 16% 16% 17% 17% 24% 25% 

Количество на отделените фракции от 
сепариращата инсталация 

т/год. 1 255 1 178 1 174 886 895 877 919 908 937 946 1 242 1 200 

Количество на отделените фракции от 
хартия и картон, стъкло, пластмаса и 
метали от сепариращата инсталация 

т/год. 289 271 271 204 206 202 212 209 216 218 286 276 

Количество на отделените фракции от 
минерали (напр. пясък, камъни) 

т/год. 966 906 903 681 689 675 707 699 721 728 956 923 

Количество на депонирани битови 
отпадъци 

т/год. 4 054 3 806 3 438 2 362 2 387 2 339 2 240 2 214 2 096 2 116 1 604 1 440 

Дял на депонирани битови отпадъци % 33% 31% 27% 19% 19% 18% 17% 17% 16% 16% 11% 10% 

Количество битови отпадъци за повторна 
употреба и рециклиране 

т/год. 2 940 3 661 4 483 7 048 7 138 7 394 7 648 7 853 8 166 8 261 9 286 9 796 

Дял на битовите отпадъци за повторна 
употреба и рециклиране 

% 24% 29% 36% 55% 55% 57% 58% 59% 61% 61% 66% 68% 

Допустимо количество депонирани 
биоразградими отпадъци 

т/год. 2 957 2 948 2 939 2 930 2 921 2 909 2 897 2 884 2 872 2 860 2 807 2 793 

Източник: Експертни изчисления 
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

За постигане на целите за рециклиране на битовите отпадъци до 2035 г. и на целите за 
депониране на битови отпадъци до 2035 г. се препоръчва община Поморие да 
предприеме следното: 

 Изпълнение на мерки за предотвратяване образуването на отпадъци; 

 Предприемане на допълнителни мерки за увеличаване на количествата 
разделно събрани битови отпадъци, както и за последващата им повторна 
употреба, рециклиране и оползотворяване; 

 Съвместно с организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки да 
работи в посока увеличаване на ефективността на системата за разделно 
събиране на отпадъци от опаковки; 

 Провеждане на непрекъснати информационни кампании за подобряване 
информираността на населението и туристите за нуждата от разделно 
събиране на отпадъците и начините за осъществяването му; 

 Въвеждане на система за разделно събиране на биоразградими отпадъци, в 
т.ч. за хранителни отпадъци от домакинствата и бизнеса и градински 
отпадъци от домакинствата до 2023 г., предназначени за регионалната 
анаеробна инсталация; 

 Разширяване на съществуващата система за разделно събиране от 
домакинствата на текстилни отпадъци; 

 Разширяване на системата за разделно събиране на строителни отпадъци от 
домакинствата; 

 Създаване на система за разделно събиране и оползотворяване на 
едрогабаритни отпадъци (мебели и др.) 

 При наличие на възможност подготовка и кандидатстване с интегриран 
проект за подобряване йерархията на управление на битовите отпадъци и 
въвеждане на количеството на генерираните отпадъци от домакинствата и 
бизнеса като основа за заплащане на услугите по управление на битовите 
отпадъци. 

 


