
 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ПОМОРИЕ 

Област Бургас 

 

 

ПРОГРАМА  

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ  

2021 – 2028 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 



2 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

I. ВЪВЕДЕНИЕ ........................................................................................................................ 5 

I.1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ .................................................................. 5 

I.2. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА ................................................... 9 

I.3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПУО ................................................................................................... 10 

I.4. ЦЕЛ НА ПУО ................................................................................................................. 10 

I.5. ПРИНЦИПИ НА ПУО....................................................................................................... 10 

I.6. ОБХВАТ НА ПУО ............................................................................................................ 14 

I.7. ОДОБРЕНИЕ НА ПУО ..................................................................................................... 14 

II. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗИТЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОТПАДЪЦИТЕ И ПРОГНОЗИ ЗА КОЛИЧЕСТВОТО И СЪСТАВА НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА 
НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОГРАМАТА ............................................................................................ 15 

II.1. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО ОТНОСНО ОТПАДЪЦИТЕ ............................................................. 15 

II.2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВАЩОТО НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПО УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ И НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ/ПРОГРАМНИТЕ ДОКУМЕНТИ ................................................... 17 

II.3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

НА МЕСТНО НИВО ...................................................................................................................... 18 

II.4. АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ .......... 18 

II.5. АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ, В Т.Ч. ПРИЛАГАНЕ НА КОНТРОЛНИТЕ ФУНКЦИИ 

СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И МЕСТНИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ .......................... 19 

II.6. АНАЛИЗ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАМЪРСЕНИ В МИНАЛОТО ПЛОЩАДКИ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА 

ОТПАДЪЦИ И ОСЪЩЕСТВЕНИ МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ................................................. 20 

II.7. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ВЪВЕДЕНИТЕ СХЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ПРИНЦИПА НА 

„ОТГОВОРНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ” И „ЗАМЪРСИТЕЛЯТ ПЛАЩА” ................................................. 20 

II.8. АНАЛИЗ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ........................................ 21 

II.9. АНАЛИЗ НА ПРИЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРАКТИКИ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ 

ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ ................................................................................................. 23 

II.10. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ И СТИМУЛИ В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА 

ОТПАДЪЦИТЕ И ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ ДЕЙСТВИЕТО ИМ ..................................................................... 23 

II.11. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОТОЦИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ С ОТПАДЪЦИТЕ ............. 24 

II.12. ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОГНОЗИ ............................................................................................... 25 

III. SWOT АНАЛИЗ .................................................................................................................. 27 

IV. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ...................................................................................................... 29 

V. ПОДПРОГРАМИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ С ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ВСЯКА 
ПОДПРОГРАМА ....................................................................................................................... 31 

V.1. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ ..................................... 33 



3 

 

V.2. ПОДПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОБРАЗУВАНЕТО НА ХРАНИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ............ 41 

V.3. ПРОГРАМА ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА И ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ 

НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ ........................................................................................................... 46 

V.4. ПРОГРАМА ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ 

ОТПАДЪЦИ И ОТПАДЪЦИ ОТ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ ................................................................... 51 

V.5. ПРОГРАМА ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА МРО .......... 56 

V.6. ПОДПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОПАКОВКИТЕ И ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ ..................... 60 

V.7. ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА И РИСКА ОТ ДЕПОНИРАНИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ.. 
  ................................................................................................................................... 64 

VI. КООРДИНАЦИЯ С ДРУГИ ОБЩИНСКИ И РЕГИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ ....... 69 

VII. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ........................................... 74 

VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ .................................................................................................................. 76 

 



4 

 

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" 

ПОС 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. ВЪВЕДЕНИЕ 

Общинската програма на Поморие е разработена за периода до 2028 г. съгласно 
изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Програмата е разработена 
в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за 
управление на отпадъците 2021-2028 г. Общинската програма включва елементи, 
предмет на сериозни анализи, прогнози, идентифициране на цели, подпрограми и план 
за действие с конкретни мерки и действия, които община Поморие ще приложи във 
връзка с новите още по-високи цели и изисквания за битовите отпадъци, поставени в 
новото европейско законодателство и въведени в Закона за управление на отпадъците 
през март 2021 г. и отразени в НПУО 2021-2028 г.  

I.1. Обща характеристика на община Поморие 

Община Поморие е разположена в Югоизточната част на Република България. В 
съответствие с административно-териториалното деление на страната, тя попада в 
област Бургас. Общата  територия  на  общината е  413,3  км2, което е 5,3% от територията 
на областта. Граничи  с общините Бургас, Несебър, Руен и Айтос. Общината включва 
общо 17 населени места, от които градове: Поморие, Каблешково и села: Ахелой, 
Александрово, Белодол, Бата, Габерово, Горица, Гълъбец, Дъбник, Каменар, Косовец, 
Козичино, Лъка, Медово, Порой, Страдин. 

Фигура 1. Община Поморие, област Бургас 

 

Територията на община Поморие е предимно равнинна. Обширните крайморски тераси 
под Сарафово до Каблешково и Ахелой преминават в равната долина на р. Хаджийска 
на север. От запад под Каблешково са хълмовете на предпланините с надморска 
височина до 300 - 350 м. На север граничи със Стара планина, която в този си участък 
достига до 550 м. Две по-големи реки разсичат територията на общината и се вливат в 
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Черно море. На по-голямата р. Хаджийска е изграден яз. „Порой“, а на по-малката р. 
Ахелой - яз. „Ахелой“. 

Административният център на общината е град Поморие. Поморие е разположен на 
тесен скалист полуостров, вдаден 3,5 км в Черно море, на 20 км от Бургас и на 18 км от 
Слънчев Бряг. Морският бряг на Поморие е нисък, песъчлив, с напълно открит хоризонт 
на изток и запад, защитен на север от Стара планина. Плажната ивица е с площ от 18700 
м2, дълга около 7 км.  

Климатичните условия са изключително благоприятни: продължително слънцегреене 
(до 2360 часа годишно), средна юлска температура на въздуха и водата е 23,6°С. Поради 
бавното изстиване на морската вода, есента е топла и продължителна. Средната есенна 
температура е 20,5°С. Снеговалежите са минимални, като снега се задържа не повече от 
5-7 дни. 

Тук са установени някои редки и застрашени видове, включени в Червената книга на 
България и приложение ІІ на Закона за биологичното разнообразие. От 2002 г. 
Поморийското езеро с устието на р. Ахелой е обявено за територия по Рамсарската 
конвенция за влажните зони с международно значение. 

На територията на община Поморие има редица защитени зони, както следва: 

Защитени зони за опазване на дивите птици:  

 "Камчийска планина" (BG0002044)   

 "Емине" (BG0002043) 

 "Поморийско езеро" (BG0000152)  

Защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна: 

 "Айтоска планина" (BG0000151)  

 „Камчийска и Еменска планина" (BG0000133)  

 "Ахелой-Равда-Несебър" (BG0000574) 

 "Поморие" (BG0000620) 

На територията на община Поморие попадат редица повърхностни водни тела и 
подземни водни тела попадат, както следва: 

 Повърхностно водно тяло „р. Елешница от извор до вливане в яз. "Елешница"" с 
код: BG2KA200R007 

 Повърхностно водно тяло „I участък - р. Двойница - от извора до след с. Дюлино 
II участък- p. Еркешка - от извора до вливане в р.Двойница“ с код: BG2SE400R004 

 Повърхностно водно тяло „р. Великовска до вливане на р. Карагьолгенска“ с код: 
BG2SE400R1007 

 Повърхностно водно тяло „яз. Порой“ с код: BG2SE600L016 

 Повърхностно водно тяло "р. Хаджийска - от 3 км след с. Ръжица до яз."Порой" 
скод: BG2SE600R015 

 Повърхностно водно тяло „р. Бяла река - от извора до след с. Гюльовца“ с код: 
BG2SE600R1009 

 Повърхностно водно тяло „I участък - р. Хаджийска - от яз. Порой до устие II 
участък - р. Бяла река - от след с. Гюльовца до вливане в р. Хаджийска" с код: 
BG2SE600R1010 
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 Повърхностно водно тяло „р. Хаджийска - от преди с. Ръжица до 3 км след с. 
Ръжица с код: BG2SE600R1123 

 Повърхностно водно тяло „яз. Ахелой“ с код: BG2SE800L018 

 Повърхностно водно тяло „р. Ахелой - от извора до яз. Ахелой“ с код: 
BG2SE800R017 

 Повърхностно водно тяло „р. Ахелой - от яз. Ахелой до преди с. Ахелой“ с код: 
BG2SE800R019 

 Повърхностно водно тяло „р. Ахелой - от преди с. Ахелой до вливане в Черно 
море“ с код: BG2SE800R020 

 Повърхностно водно тяло „Поморийско езеро“ с код: BG2SE900L028 

 Повърхностно водно тяло „I участък: р. Азмак - от извора до вливане в 
Атанасовско езеро II участък: р. Дермендере - от извора до вливане в р. Азмак“ с 
код: BG2SE900R026 

На територията на общината попадат и следните неанализирани участъци, в които има 
само малки водни течения и няма обособени водни тела по смисъла на Рамковата 
директива за водите. 

 Подземно водно тяло „Порови води в кватернера на р. Хаджийска" с код: 
BG2G000000Q006 

 Подземно водно тяло „Порови води в кватернера на р. Двойница” с код: 
BG2G000000Q014 

 Подземно водно тяло „ Порови води в неоген - сармат Руен - Несебър" с код: 
BG2G000000N020 

 Подземно водно тяло „Порови води в неоген - Бургас“ с код BG2G000000N025 

 Подземно водно тяло „Порови води в палеоген, палеоцен, еоцен Бургас" с код: 
BG2G00000PG029 

 Подземно водно тяло „Порови води в палеоген, палеоцен, еоцен Руен - Бяла“ с 
код: BG2G00000PG028 

 Подземно водно тяло „Карстови води н BK2t cn-st-Бургаска вулканична северно и 
западно от Бургас" с код: BG2G00000K2034 

Съгласно ПУРБ 2016-2021 г. на територията на община Поморие попадат зони за защита 
на питейните води, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1, от ЗВ с кодове: BG2DGW000000Q006, 
BG2DGW000000Q014, BG2DGW00000PG029, BG2DGW00000PG028 и 
BG2DGW00000K2034.  

Съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от Закона за водите зони, община Поморие попада в зона, в 
която водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна и уязвима зона. 

На територията на общината попадат три защитени територии и зони, определени или 
обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или 
подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване съгласно 
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, с код и наименование, както следва: BBG0000151 „Айтоска 
планина“, BG0000574 „Ахелой - Равда - Несебър“, BG0000620 „Поморие“. 

Територията на община Поморие попада в границите на редица санитарно-охранителни 
зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и 
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около водоизточниците на минерални води, които се използват за лечебни, 
профилактични, питейни и хигиенни нужди, както следва: 

 Пояс I на „Сондаж Б-72 "Медово"“, учреден със Заповед на МОСВ № РД-
736/06.11.2017г. 

 Пояс I на Сондаж Б-11 "Медово", учреден със Заповед на МОСВ № РД-
736/06.11.2017г. 

 Пояси II и III на „Б-11, Б-72“, учредени със Заповед на МОСВ № РД-
736/06.11.2017г. 

 Пояс I на „Сондаж Б-73 "Медово", учреден със Заповед на МОСВ № РД-
736/06.11.2017г. 

 Пояси II и III на „Б-73,“ учредени със Заповед на МОСВ № РД-736/06.11.2017г. 

 Пояси I, II и III на „С-1 Лозина“, учредени със Заповед 35/20.09.2007г. от Директора 
на БДЧР; 

 Пояси I, II и III на каптиран извор "Юрушка чешма" - с. Горица-Бургас, учредени 
със Заповед 73/21.11.2011г. от Директора на БДЧР; 

 Пояси I, II и III каптаж "Бей кьой" - с. Порой - Бургас, учредени със Заповед 
69/21.11.2011г. от Директора на БДЧР; 

 Пояси II и III на КИ "Сополивия кладенец"- с. Козница, Бургас“, учреден със 
Заповед №17/21.01.2012г. от Директора на БДЧР; 

 Пояс I на каптаж "Султанка"- с. Козичино-Приморско, учреден със Заповед 
26/22.02.2012г. от Директора на БДЧР; 

 Пояс I на ТК "Султанка"- с. Козичино-Приморско“, учреден със Заповед 
26/22.02.2012г. от Директора на БДЧР; 

 Пояси II и III на ТК и каптаж "Султанка"- с. Козичино-Приморско, учредени със 
Заповед 26/22.02.2012г. от Директора на БДЧР; 

 Пояси I, II и III на каптаж на "Мелница"- с. Козичино-Приморско, учредени със 
Заповед 26/22.02.2012г. от Директора на БДЧР; 

 Пояси I, II и III на ТК "Мелница"- с. Козичино-Приморско, учредени със Заповед 
26/22.02.2012г. от Директора на БДЧР; 

 Пояси I, II и III на ТК Винарско имение "Санта сара" - с. Горица, учредени със 
Заповед 5/04.01.2012 г. от Директора на БДЧР; 

 Пояси I, II и III на „Сондаж Б-53“, учредени със Заповед 725/03.11.2017г. от МОСВ; 

 Пояси I, II и III на „Сондаж Б-180“, учредени със Заповед 725/03.11.2017г. от МОСВ 

 Пояси II и III „Б-20, Б-88“ и мин. находище Съдиево, учредени със Заповед на 
МОСВ №РД 877/25.08.2004г. 

Съгласно Плана за управление на риска от наводнения за периода 2016-2021 г. на 
територията на община Поморие попадат няколко района със значителен потенциален 
риск от наводнение (РЗПРН) с код и наименование, както следва: BG2_APSFR_SE_05 
„Дермендере - Черно море“; BG2_APSFR_SE_04 „Хаджидере - Гълъбец"; 
BG2_APSFR_BS_07 „Черно море - Бургас“; BG2_APSFR_BS_06 „Черно море - Несебър“. 
Съгласно извършената актуализация на РЗПРН за периода 2022-2027г. и Заповед №РД-
803/10.08.2021 г на Министъра на околната среда и водите, районите със значителен 
потенциален риск от наводнения с кодове: BG2_APSFR_SE_05 и BG2_APSFR_BS_07 са 
обединени в РЗПРН с код BG2_APSFR_BS_102 и наименование „Черно море - гр. Бургас". 
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РЗПРН с код BG2_APSFR_BS_06 е разширен и е с наименование „Черно море - от гр. Свети 
Влас до гр. Поморие“. 

Населението в община Поморие наброява 27791  души (НСИ, към 31.12.2020 г.). Над 50% 
от населението живее в административния център гр. Поморие, като с основно значение 
за икономическото развитие на общината са населените места разположени 
непосредствено на черноморския бряг или в непосредствена близост до него. Община 
Поморие има силно изразен туристически характер на база съхранена природна среда 
и биологично разнообразие, наличие на минерални извори и благоприятен климат. 
Поморие е и балнеотуристически център, известен с лечебната кал, добивана от 
соленото езеро. Най-голям е делът на микро предприятията в областта на 
строителството, туризъм,  транспорта, търговията, и земеделие. Преобладаващата част 
от населението се занимава с хотелиерство, ресторантьорство и търговия.  

 

Таблица 1. Брой население по населени места в община Поморие през 2020 г. 

Населено място Население брой 

с. Александрово 141 

гр. Ахелой 2285 

с. Бата 1111 

с. Белодол 444 

с. Габерово 590 

с. Горица 777 

с. Гълъбец 1214 

с. Дъбник 755 

гр. Каблешково 2899 

с. Каменар 419 

с. Козичино 164 

с. Косовец 208 

с. Лъка 297 

с. Медово 423 

гр. Поморие 13926 

с. Порой 844 

с. Страцин 1294 

Общо 27791 
Източник: НСИ 

Регионално сдружение за управление на отпадъците 

Община Поморие е член на Регионално сдружение за управление на отпадъците - 
регион Бургас. То е учредено по реда на Закона за управление на отпадъците на 
събрание, проведено на 16.10.2014 г. в гр. Бургас от Общините Бургас, Айтос, Камено, 
Карнобат, Несебър, Поморие, Средец, Сунгурларе и Руен. 

I.2. Нормативно основание за изготвяне на програмата 

Програмата за управление на отпадъците на община Поморие за периода 2021-2028 г. 
(наричана за краткост ПУО) се  разработва и приема на основание чл. 52 от Закона за 
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управление на отпадъците. Програмата за управление на отпадъците се отнася за цялата 
територия на община Поморие. 

Съгласно чл. 52 ал. 2 от ЗУО, общинските програми за управление на отпадъците са 
секторни програми и са неразделна част от общинските програми за опазване на 
околната среда. Изготвянето на програмата е съобразено с Методическите указания за 
разработване на общински програми за управление на отпадъците на Министерството 
на околната среда и водите от август 2021 г. 

Съобразно изискванията на ЗУО програмата е разработена в съответствие със 
структурата, целите и предвижданията на актуалния Национален план за управление на 
отпадъците за периода 2021-2028 г. (приет с решение на МС №459/17.06.2021 г.). 
Периодът на действие на ПУО на община Поморие съвпада с периода на действие на 
актуалния НПУО. 

I.3. Съдържание на ПУО 

Съдържанието на Общинската програма за управление на отпадъците на община 
Поморие е съобразено със структурата и съдържанието на НПУО. Програмата има 
следната структура:  

 Представени са основните цели и обхват на Програмата, както и принципите на 
които се основава  

 Представен е анализ и оценка на съществуващата система за управление на 
отпадъците, вкл. изготвяне на прогнози 

 Разработен е SWOT анализ, на база на който са формулирани стратегическите и 
оперативните цели в ПУО 

 Предложени са мерки за реализация на целите, които са обособени в 7 програми 
и подпрограми, в съответствие с НПУО 2021-2028 г.  

 Очертана е системата за наблюдение, оценка и контрол на изпълнението 

I.4. Цел на ПУО 

Основната цел на ПУО на община Поморие за периода 2021 – 2028 г. по същество 
съвпада с генералната стратегическа цел на страната в сферата на управление на 
отпадъците, а именно: Общество и бизнес, които подобряват прилагането на йерархията 
на управление на отпадъците в община Поморие. 

I.5. Принципи на ПУО 

Програмата се основава на следните основни принципи, които са залегнали и в 
Националния план за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г.: 

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

“Разширена отговорност на производителя” и “замърсителят плаща” – лицата, 
които образуват или допринасят за образуването на отпадъци или замърсяват 
околната среда или сегашните притежатели на отпадъците трябва да покрият 
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пълните разходи за третиране на отпадъците и да ги управляват по начин, който 
гарантира висока степен на защита на околната среда и човешкото здраве.  

“Превантивност” – потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат 
предвиждани и избягвани на възможно най-ранен етап.  

“Близост” и “самодостатъчност” – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани 
възможно най-близко до мястото на тяхното образуване, като отпадъците, 
генерирани в ЕС, трябва да бъдат третирани в рамките на Съюза.  

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

Целите и мерките в ПУО са насочени към подобряване управлението на отпадъците в 
община Поморие, като отпадъците се третират на по-високите нива в йерархията за 
управление на отпадъци. Йерархията за управление на отпадъците е въведена от РДО 
и определя приоритетния ред на това какво представлява най-добрата възможност за 
околната среда в законодателството и в политиката относно отпадъците. Йерархията 
задава пет възможни начина за институциите и бизнеса за справяне с отпадъците и дава 
приоритет на мерките в следната последователност: 

Йерархия при управление на отпадъците 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЕЗВРЕЖДАНЕ 

ДРУГО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ 

РЕЦИКЛИРАНЕ 

ПОДГОТОВКА ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ 
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„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 генерираното количеството отпадъци, включително чрез повторната 
употреба на продуктите или удължаването на жизнения им цикъл (количествено 
предотвратяване); съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите 
(качествено предотвратяване на отпадъците). 

„Оползотворяване“ - всяка дейност, която има като основен резултат използването на 
отпадъка за полезна цел чрез замяна на други материали, които иначе биха били 
използвани за изпълнението на конкретна функция, или подготовката на отпадъка да 
изпълнява тази функция в производствено предприятие или в икономиката като цяло. 
Оползотворяването включва подготовка за повторна употреба, рециклиране и друго 
оползотворяване. 

 „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).  

 „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 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.  

 „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 
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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. 

Програмата за управление на отпадъците е структурирана съобразно разпоредбите на 
ЗУО и включва всички дейности по предотвратяване образуването на отпадъци, 
събиране, включително разделно, транспортиране и третиране на отпадъците, както и 
контрола по изпълнение на тези дейности.  

Програмата е синхронизирана с националните стратегически документи в областта 
на отпадъците, вкл.:  

 Национален план за управление на отпадъците 2021–2028 г.  

 Стратегия за преход към кръгова икономика 2021-2027.  

При изготвяне на ПУО са спазени насоките, посочени в Методическите указания за 
разработване на общински програми за управление на отпадъците на 
Министерството на околната среда и водите от август 2021 г., и са взети предвид 
редица европейски и национални методически документи, указания и изследвания, 
сред които:  

 Ръководство за разработване на програми за предотвратяване на образуването 
на отпадъци, ЕК, Генерална дирекция „Околна среда”  

 Ръководство за изготвяне на програми за предотвратяване на образуването на 
хранителни отпадъци, Европейска комисия - Главна дирекция „Околна среда 

 Заповед за определяне на метода за изчисляване на изпълнението на целите по 
чл.31, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците за 2014 г.  

 Ръководство за предварително третиране преди депониране на отпадъци в 
Република България, МОСВ, 2014 г.  

 Ръководство за управление на едрогабаритни отпадъци като част от потока 
битови отпадъци 

 Ръководство за определяне броя и вида на необходимите съдове и техника за 
събиране и транспортиране на рециклируеми и зелени отпадъци, МОСВ, 2011 г.  

Взети са предвид общите принципи за опазване на околната среда - предпазни мерки и 
устойчивост, техническата осъществимост и икономическата приложимост, опазване на 
ресурсите, както и цялостното въздействие върху околната среда, човешкото здраве, 
икономиката и обществото в съответствие с чл. 1, ал. 1 и 3 от ЗУО. 
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I.6. Обхват на ПУО 

Програмата обхваща следните видове отпадъци, за чието управление ЗУО възлага 
функции на общините: 

 Битови отпадъци – това са „отпадъците от домакинствата” и „подобни на 
отпадъците от домакинствата” (отпадъците, образувани от домакинствата, и 
отпадъците, образувани от фирми и други организации, които по своя характер 
и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, с изключение на 
производствените отпадъци и отпадъците от селското и горското стопанство). 

 Строителни отпадъци – това са отпадъците от строителство и разрушаване, 
съответстващи на кодовете отпадъци, посочени в глава 17 от Индекс към 
Решение 2000/532/EО на Комисията от 3 май 2000 г. за замяна на Решение 
94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква 
"а)" от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 
94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в 
съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно 
опасните отпадъци и следващите му изменения. 

 Опасни отпадъци - отпадъците, които притежават едно или повече опасни 
свойства, посочени в Приложение № 3 към ЗУО. В тази група се включват опасни 
отпадъци от домакинствата, които обхващат широка гама от материали, които 
могат да включват: газови бутилки; аерозоли, батерии, масла, бои, лакове и 
лепила, запалими течности (разредители, разтворители и др.), пестициди, 
почистващи вещества и препарати, флуоресцентни тръби, лекарства и други. 

 Производствени отпадъци – утайки от пречиствателни станции за отпадъчни 
води (ПСОВ).    

I.7. Одобрение на ПУО 

Програмата за управление на отпадъците до 2028 г. е разработена под ръководството 
на кмета на община Поморие. Програмата е приета с Решение № .... на Общински съвет 
Поморие от .......2022 г. (ще се добави след приемането). 
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II. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗИТЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ПРОГНОЗИ ЗА КОЛИЧЕСТВОТО И 
СЪСТАВА НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА НА ДЕЙСТВИЕ НА 
ПРОГРАМАТА 

За целите на Програмата за управление на отпадъците на община Поморие за периода 
2021-2028 г. бяха изготвени анализи на текущото състояние при управление на 
отпадъците в общината. В тази точка са представени основните изводи и препоръки, 
формулирани в резултат от изготвените: 

 Анализ на състоянието относно отпадъците  

 Анализ и оценка на действащото национално законодателство по управление на 
отпадъците и на стратегическите/програмните документи в контекста на правата 
и задълженията на общините  

 Анализ и оценка на прилагането на законодателството по управление на 
отпадъците на местно ниво  

 Анализ на дейността на Регионално сдружение за управление на отпадъците  

 Анализ на институционалния капацитет, в т.ч. прилагане на контролните функции 
съгласно националното законодателство и местните нормативни актове  

 Анализ и информация за замърсени в миналото площадки за обезвреждане на 
отпадъци и осъществени мерки за тяхното възстановяване  

 Анализ и оценка на въведените схеми за управление на отпадъците на принципа 
на „Отговорност на производителя” и „Замърсителят плаща”  

 Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците  

 Анализ на приложените мерки и съществуващи практики по предотвратяване 
образуването на отпадъците  

 Анализ на икономическите инструменти и стимули в областта на управлението 
на отпадъците и ефективността от действието им  

 Анализ на финансовите потоци по управление на дейностите с отпадъците  

 Изготвяне на прогнози 

Подробните анализи са представени в Приложение към ПУО. 

II.1. Анализ на състоянието относно отпадъците 

Основните изводи в резултат на извършения анализ на битовите отпадъци на община 
Поморие са: 

 Отчетените тенденции по отношение на битовите отпадъци през анализирания 
период (2015-2019 г.) са положителни. 

 В периода 2015-2019 г. общото количество на образуваните битови отпадъци 
както и нормата на натрупване на образуваните битови отпадъци в община 
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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 
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. 
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 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. 

II.2. Анализ и оценка на действащото национално 
законодателство по управление на отпадъците и на 
стратегическите/програмните документи  

Анализът и оценката на действащото национално законодателство по управление на 
отпадъците и на програмните документи в контекста на правата и задълженията на 
община Поморие показа, че: 

 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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II.3. Анализ и оценка на прилагането на законодателството 
по управление на отпадъците на местно ниво 

Основните изводи в резултат на извършения анализ и оценка 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.  

II.4. Анализ на дейността на Регионално сдружение за 
управление на отпадъците 

Изготвеният анализ на структурата и дейността на „Регионалното сдружение за 
управление на отпадъците - Регион Бургас“ показа, 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 ключови решения по отношение управлението на отпадъците в 
община Поморие. 
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II.5. Анализ на институционалния капацитет, в т.ч. прилагане 
на контролните функции съгласно националното 
законодателство и местните нормативни актове 

Основните изводи в резултат от извършения анализ на институционалния капацитет на 
община Поморие са:  

 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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II.6. 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 показа, че:  

 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. 

II.7. Анализ и оценка на въведените схеми за управление на 
отпадъците на принципа на „Отговорност на производителя” 
и „Замърсителят плаща” 

Изготвеният 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 показа, че: 

 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.  

 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. 
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 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. 

II.8. Анализ на инфраструктурата за управление на 
отпадъците  

Анализът на съществуващата инфраструктура за събиране, транспортиране и третиране 
на отпадъците на територията на община Поморие показа, че: 

 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.; 

- 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 
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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 
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 интегриран проект, бъдеща общинска компостираща инсталация и 
др. 
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II.9. Анализ на приложените мерки и съществуващи 
практики по предотвратяване образуването на отпадъците  

Анализът на приложените мерки и съществуващи практики по предотвратяване 
образуването на отпадъците показа, че: 

 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.   

II.10. Анализ на икономическите инструменти и стимули в 
областта на управлението на отпадъците и ефективността от 
действието им  

Изготвеният анализ на икономическите инструменти и стимули в областта на 
управлението на отпадъците и ефективността от действието им показа, че: 

 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 
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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 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.  

II.11. Анализ на финансовите потоци по управление на 
дейностите с отпадъците 

Изготвеният анализ на финансирането в общината свързано с количествата и потоците 
отпадъци и дейностите за тяхното управление показа, че: 

 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.  

 Най-голяма част от разходите за управление на отпадъците на община Поморие 
е предвидена за събиране и транспортиране на отпадъците. 

 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 
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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. 

II.12. Изготвяне на прогнози 

За целите на Програмата за управление на отпадъците на община Поморие са изготвени 
следните прогнози за периода 2021-2035: 

o Демографска прогноза; 

o Прогнози за образуваните битови отпадъци; 

o Прогнози за постигане на целите за битови отпадъци. 

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.) 



26 

 

 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. 
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III. SWOT АНАЛИЗ 

SWOT анализът е инструмент в стратегическото планиране, конструиран в матрична 
форма, чрез който се анализира ситуацията в общината в областта на управление на 
отпадъците от гледна точка на състоянието в самата община (вътрешна среда) и на 
влиянието на фактори извън общината (външна среда). Анализът дава ценна 
информация за определяне на стратегическите насоки за развитието на сектор отпадъци 
в общината.  

Анализът на вътрешната среда разглежда силните страни на общината, които ѝ дават 
сравнителни предимства, и слабите страни в областта на управление на отпадъците.  

Анализът на външната среда разглежда възможностите, който тази среда предоставя, 
и най-неблагоприятните заплахи на средата, в която общината функционира.  

Във връзка с извършения комплексен анализ на съществуващото състояние за управление 
на отпадъците в община Поморие са дефинирани следните ключови вътрешни и външни 
фактори от гледна точка на общината като орган на местно самоуправление. 

 

СИЛНИ СТРАНИ 

 В общинската система за събиране и 
транспортиране на смесените битови 
отпадъци е обхванато цялото населението 
на общината и е осигурена необходимата 
инфраструктура.  

 Община Поморие е осигурила във висока 
степен модерна инфраструктура за 
третиране на отпадъците. 

 Община Поморие притежава капацитет и 
изпълнява нормативните си задължения 
относно управление на битовите 
отпадъците. 

 Общината е сключила партньорство с  
организациите за оползотворяване на 
всички видове МРО за целите на 
прилагане на схемата за разширена 
отговорност на производителя. 

 Общината е натрупала богат опит при 
изпълнение на проекти за управление на 
отпадъците, включително съвместно с 
останалите общини в РСУО Бургас. 

 

СЛАБИ СТРАНИ 

 Нормата на натрупване на образуваните 
битови отпадъци в община Поморие е по-
висока от тази в страната и нараства. 

 Делът на разделно събраните битови 
отпадъци остава нисък. 

 Не се прилагат целенасочени мерки и 
стимули за насърчаване на 
предотвратяване образуването на 
отпадъци. 

 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ 

 Въвеждане на иновативни системи за 
комплексно управление на отпадъците, 

ЗАПЛАХИ 

 Въвеждането на нов подход за определяне 
на размера на такса битови отпадъци, 
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отговарящо на специфичните 
характеристики на общината. 

 Използване на финансовите инструменти 
на ЕС за решаване на проблемите, 
свързани с ефективното управление на 
отпадъците. 

 Използване на натрупаните средства от 
отчисления и обезпечения по чл. 60 и чл. 
64 от ЗУО за финансиране на дейности за 
повишаване на ефективността на 
системата за управление на битовите 
отпадъците.  

 Провеждане на образователни и 
информационни кампании насочени към 
промяна на обществените нагласи в полза 
на екологосъобразно и ефективно 
управление на отпадъците. 

съгласно разпоредбите на ЗМДТ, може да 
доведе до нарастване на размера на 
таксата. 

 Сезонните флуктуации в количествата 
събрани смесени битови отпадъци, 
произтичащи от туристическия характер на 
община Поморие, затрудняват планирането 
и организирането на дейностите по 
управление на отпадъците. 

 Увеличаване на разходите за управление на 
отпадъците във връзка с нарастването на 
количествата образувани смесени битови 
отпадъци през активния туристически сезон. 
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IV. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

За определяне на целите на Програмата за управление на отпадъците до 2028 г. на 
община Поморие отправна точка са целите на националната политика за управление на 
отпадъците и ефективно използване на ресурсите, съответно предвижданията на 
Националния план за управление на отпадъците 2021-2028 г. и нормативно 
определените количествени цели, които общините трябва да постигнат поетапно до 
края на 2028 г.  

Законът за управление на отпадъците и наредбите по прилагането му поставят пред 
общините следните количествени цели: 

 

Съгласно ЗУО системите за разделно събиране на отпадъците от хартия, метал, 
пластмаса и стъкло, включително отпадъците от опаковки от хартия, метал, пластмаса и 
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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. 

Извършените анализи, касаещи състоянието относно отпадъците на територията на 
общината и произтичащите от тях изводи, прогнозите за образуваните отпадъци за 
периода на Програмата и SWOT анализът, както и поставените пред общините 
количествени цели на националната политика за управление на отпадъците и ефективно 
използване на ресурсите, респективно и предвижданията на Националния план за 
управление на отпадъците 2021-2028 г. служат за основа при определяне на 
стратегическите цели на Програмата за управление на отпадъците на община Поморие 
за периода 2021- 2028 г.  

 

Генералната дългосрочна цел на Програмата е: 

Общество и бизнес, които подобряват прилагането на йерархията на управление 
на отпадъците в община Поморие 

 

Стратегическите цели, гарантиращи постигането на генералната стратегическа цел, са: 

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

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

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

Генералната и стратегическите цели са в синхрон с целите на Националния план за 
управление на отпадъците 2021‐2028 г.  

За постигане на посочените стратегически цели са идентифицирани оперативни цели и 
мерки за тяхното постигане. Оперативните цели са съотнесени към онази стратегическа 
цел, за чието постигане имат най-голям пряк принос. Оперативните цели за периода до 
2028 г. са избрани въз основа на анализа на ситуацията в община Поморие и определят 
приоритетните посоки на развитие, които общината ще следва за постигане на 
стратегическите цели. 

След анализ на възможни алтернативи са избрани такива мерки, чието изпълнение в 
най-висока степен гарантира изпълнение на всички задължения на общината, 
произтичащи от ЗУО и приложимите нормативни актове в сектор отпадъци, и допринася 
за постигане на целите на Програмата. 
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V. ПОДПРОГРАМИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ С ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ 
КЪМ ВСЯКА ПОДПРОГРАМА 

Мерките за постигане на стратегическите цели са обособени в отделни програми и 
подпрограми (със съответен план за действие). Изпълнението на включените в 
плановете за действие мерки ще доведе до изпълнението както на оперативните цели 
на съответната програма/подпрограма, така и на съответните стратегически цели на 
ПУО. 

СЦ 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 
образуването им и насърчаване на повторното им използване  

 Програма за предотвратяване образуването на отпадъци с 
 Подпрограма за предотвратяване на образуването на хранителни отпадъци  

СЦ 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени 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 

СЦ 3: Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци 

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

 

В съответствие с препоръките на Методически указания за разработване на общински 
програми за управление на отпадъците на МОСВ, всяка програма/подпрограма съдържа 
кратка въвеждаща текстова част и план за действие в табличен формат, включващ 
мерките и дейностите за изпълнение. В текстовата част са представени накратко 
ключови изисквания и основни съображения, свързани с постигане на целите; обхватът 
на мерките и резултатите, които се очакват от изпълнението на подпрограмата. Някои 
мерки имат т.нар. хоризонтален характер, т.е. допринасят за постигането не само на 
оперативните цели на конкретна програма/подпрограма, а и за постигането на целите 
на други програми/подпрограми. Примери за такива мерки са изграждането на единна 
електронна информационна система за управление на отпадъците и обученията на 
служителите в общинската администрация и други общински звена относно различни 
аспекти от управление на отпадъците. 

Съгласно Методологичните указания за разработване на план за действие на 
Методологията за стратегическо планиране в Република България, разработена от 
Съвета за административна реформа към Министерски съвет (2010 г.), мерките в 
различните подпрограми са представени в табличен вид. Включени са както 
инвестиционни, така и неинвестиционни - "меки" мерки.  
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Инвестиционните мерки включват осигуряване на необходимата инфраструктура за 
постигане на набелязаните цели - закупуване на съдове за домашно компостиране; 
изграждане на общинска инсталация за компостиране на зелени и биоразградими 
отпадъци; осигуряване на транспортна техника и съдове за въвеждане на разделно 
събиране на биоразградими отпадъци; изграждане на клетка за депониране на битови 
отпадъци на Регионалното депо; рекултивация на клетка; изпълнение на интегриран 
проект за управление на битовите отпадъци, в т.ч. на нови системи за събиране на 
смесените битови отпадъци, разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, 
пластмаса, стъкло, метали, биоразградими отпадъци и др. Разходите са остойностени на 
базата на подобни изпълнени проекти от общината и извършено интернет проучване на 
цените. 

Неинвестиционните мерки са свързани с увеличаване на информираността и участието 
на населението и бизнеса в предотвратяване и разделно събиране на отпадъците чрез 
ежегодни кампании, осъществяване на текущ контрол на дейностите свързани с 
управление на отпадъците и др. Част от мерките са остойностени на базата на 
информация за изпълнението на сходни дейности и експертни допускания. За една част 
от мерките не е предвиден бюджет и те не са остойностени, тъй като те ще се финансират 
в рамките на обичайния бюджет на общината за съответната бюджетна година или са 
част от бюджета на вече посочена мярка в някой от плановете за действие към 
съответната програма. Това основно са меки мерки, свързани с организационно, 
процедурно и нормативно осигуряване на дейностите с отпадъци. 

Мерките, включени в настоящата ПУО, не се очаква да окажат отрицателни въздействия 
върху околната среда и човешкото здраве.  Нещо повече, изпълнението на заложените 
мерки ще допринесе за по-ефективно прилагане на йерархията за управление на 
отпадъците, предотвратяване на вредното въздействие на отпадъците върху околната 
среда и човешкото здраве, за устойчивото използване на ресурсите и насърчаването на 
устойчивото развитие. Изпълнението на мерките и постигането на конкретните 
индикатори в ПУО ще доведе до намаляване на въздействието и риска за околната среда 
и човешкото здраве, причинени от генерираните отпадъци.   

Общата стойност на програмите е представена в следващата таблица. 

Програма Стойност (лв.) 

Програма за предотвратяване на образуването на отпадъци 43 000 

Подпрограма за предотвратяване на образуването на хранителни 
отпадъци 

3 500 

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

2 109 000 

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

30 000 

Програма за достигане на целите за рециклиране и 
оползотворяване на МРО 

3 000 

Подпрограма за управление на опаковките и отпадъците от 
опаковки 

3 500 
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Програма Стойност (лв.) 

Програма за намаляване на количествата и риска от 
депонираните битови отпадъци 

4 499 000 

ОБЩО 6 691 000 

 

V.1. Програма за предотвратяване на образуването на 
отпадъци 

Законът за управление на отпадъците изисква кметовете на общини да разработят и 
изпълняват програма за управление на отпадъците за територията на съответната 
община, съответстваща на структурата и съдържанието на Националния план за 
управление на отпадъците. Неразделна част от НПУО 2021-2028 г. е втората Национална 
програма за предотвратяване образуването на отпадъци. Взимайки предвид тези 
изисквания, както и стремежа да бъдат минимизирано количеството на образуваните 
битови отпадъци, община Поморие разработи програма за предотвратяване 
образуването на отпадъци като част от Програмата за управление на отпадъците до 2028 
г.  

Предотвратяването на образуването на отпадъци е най-ефикасният начин за 
подобряване на ресурсната ефективност и за намаляване на въздействието на 
отпадъците върху околната среда и поради тази причина стои най-високо в йерархията 
при управление на отпадъците според Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕО.  
Предотвратяването на образуването на отпадъци означава да не възникват отпадъци, 
да не се произвеждат продукти, които после да трябва да бъдат рециклирани или 
обезвреждани, да се планира закупуването и потреблението на продукти така, че да се 
изхвърлят възможно най-малко отпадъци вследствие на потреблението. Третирането на 
вече възникнали отпадъци натоварва околната среда, тъй като отпадъците не изчезват, 
а преминават през различни физични, химични или биохимични и термични процеси с 
цел получаване на полезни вещества и енергия. В този смисъл най-ефективното 
противодействие на всички проблеми, произтичащи от образуването на отпадъци, са 
целенасочените действия преди самото образуване на отпадъци.  

Съгласно Член 3, точка 12 от РДО, респективно в §1, точка 28 от ДР на ЗУО, 
предотвратяването на образуване на отпадъци е определено, както следва: 

“Мерките, взети преди веществото, материалът или продуктът да стане 
отпадък, с което се намалява:  

 количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на 
продуктите или удължаването на жизнения им цикъл;  

 вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и 
човешкото здраве; или  

 съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите”. 

Видно от представената дефиниция, предотвратяването може да бъде както 
количествено, така и качествено. При количественото предотвратяване се намалява 
количеството образувани отпадъци, а чрез качественото предотвратяване се намалява 
съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите. Двата вида 
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предотвратяване са тясно свързани и трябва да се разглеждат като взаимно допълващи 
се. 

Тъй като предотвратяването обхваща всички фази от жизнения цикъл на материали и 
продукти (добив, производство, разпространение и потребление), колкото по-рано се 
приложат мерките по предотвратяване, толкова по-ефективни ще бъдат. Така например, 
мерки за ПОО по отношение на дизайна на продуктите биха имали по-голям 
положителен нетен ефект. Същевременно, макар и отнасящ се за края на жизнения 
цикъл на даден продукт,  повторната употреба на продуктите също е ефективна мярка 
за предотвратяване, доколкото е лесно приложима от гражданското общество. РДО 
определя повторната употреба като: „Всяка дейност, посредством която продуктите или 
компонентите, които не са отпадъци, се използват отново за целта, за която са били 
предназначени”. Повторната употреба включва действия на домакинствата да 
ремонтират домакински електрически електроуреди, дрехи, обувки, вместо да ги 
предават за подготовка за повторна употреба, оползотворяване или в най-честия случай 
да ги изхвърлят. 

Ползите от предотвратяването на образуване на отпадъци могат да бъдат най-общо 
категоризирани като екологични, икономически и социални. Екологичните ползи от ПОО 
се отнасят към спестяването на ценни природни ресурси, както и намаленото вредно 
въздействие върху околната среда. Икономическите ползи са свързани с намаляване на 
разходите за управление на отпадъците от общинските власти предвид нарастващите 
изисквания на европейско и национално ниво. По-осъзнатата консумация води до по-
малки разходи за домакинствата.  

Основните участници в дейностите по предотвратяване на образуването на отпадъците 
са: 

 Държавата - чрез законодателната и изпълнителната власт създава ефективни 
предпоставки и регулации за подпомагане на участниците в дейностите по 
предотвратяване образуването на отпадъци.  

 Общините - отговорни за управлението на отпадъците на тяхната територия.  

 Икономически и научни организации, неправителствени организации - За 
предотвратяване на образуването на отпадъци икономическите субекти, 
подпомагани от научните среди, могат да разработят продукти и производствени 
процеси, които са екологосъобразни и с ниски нива на отпадъци и да 
оптимизират съществуващи процеси и продукти.  

 Домакинства - имат ключова роля за предотвратяването на образуването на 
отпадъци, най-вече по отношение на потреблението на стоки.  

Направеният анализ на текущото състояние относно отпадъците в община Поморие 
показва, че нормата на натрупване на образуваните битови отпадъци за периода 2015-
2019 г. остава по-висока от средната за страната и нараства. Основната причина за 
увеличаването на количествата на образуваните битови отпадъци на територията на 
общината е силно развитият туризъм през летните месеци. 

Цели и мерки за предотвратяване образуването на отпадъци за периода 2021-2028 г. 

За подобряване на текущото състояние относно генерираните количества отпадъци и в 
съответствие с йерархията за управление на отпадъците, един от основните приоритети 
на Програмата за управление на отпадъците на община Поморие е провеждане на 
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целенасочена политика за предотвратяването на отпадъците. В този смисъл 
Стратегическата цел на ППОО е:  

Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 
образуването им и насърчаване на повторното им използване. 

Оперативна цел: 

Намаляване на нормата на натрупване на образуваните битови отпадъци 

Индикатор за постигане на целта е стойността на показателя "норма на натрупване на 
образуваните битови отпадъци (кг/ж/г.), която през 2028 г. трябва да е по-малка от 
стойността на същия показател през 2019 г., когато е 547,8 кг/ж/г. 

Мерки: 

Предвижда се целите да бъдат постигнати чрез конкретни мерки/дейности, които са 
представени в Плана за действие към настоящата програма. За всяка мярка са посочени 
срок за реализация, бюджет и възможни източници на финансиране, очакван резултат 
от изпълнението на мярката, индикатори за проследяване на напредъка и изпълнението 
на мярката, отговорни лица за изпълнение. 

При формулиране на мерките са взети предвид:   

 Примерните мерки за предотвратяване образуването на отпадъци, съгласно 
Приложение № 4 към чл. 50, ал. 3, т. 2 на ЗУО и Приложение IV към чл. 29 на РДО  

 Преглед на мерките, заложени в НПУО 2021-2028 г.  

 Предходната програма за управление на отпадъците на община Поморие до 2020 
г. 

В Програмата за предотвратяване образуването на отпадъци за включени различни по 
своята същност мерки, в т.ч. нормативни, комуникационни и технически.  

Осигуряване на стимули за дейности, водещи до предотвратяване образуването на 
отпадъци и да насърчаване на повторната употреба 

В стремежа си да насърчи предотвратяване образуването на отпадъци от домакинствата 
община Поморие предвижда да осигури най-малко 200 броя домашни компостери. 
Домашното компостиране води до намаляване на биоразградимите отпадъци и е 
полезно от екологична гледна точка. Чрез него се предоставя възможността на 
домакинствата да оползотворят хранителни градински отпадъци и се намалява 
количеството на събраните смесени битови отпадъци. Тази мярка има положителен 
ефект и по отношение целите за намаляване на количеството депонирани 
биоразградими отпадъци, който към 2019 г. са 40,7% от общо образуваните битови 
отпадъци.  

Друга мярка, предвидена в ППОО е насочена към удължаване на жизнения цикъл на 
продуктите, а именно подпомагане от страна на общината на създаването на центрове 
за поправка и повторна употреба на територията на община Поморие. Създаването на 
такъв център ще бъде включено в интегрирания проект за управление на битовите 
отпадъци, част от Програмата за намаляване на количествата и риска от депонираните 
битови отпадъци. 

Община Поморие предвижда и сключване на доброволни споразумения с 
представители на търговски обекти на територията на общината, чрез които да се 
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стимулира намаляване на използването на пластмасови изделия за еднократна 
употреба. Тази мярка ще допринесе и към изпълнение на Директива (ЕС) 2019/904 на 
Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно намаляването на 
въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, въведена в 
националното законодателство с Наредбата за намаляване на въздействието на 
определени пластмасови продукти върху околната среда  насочена към значително 
намаляване на употребата на някои пластмасови продукти за еднократна употреба 
(ППЕУ).  

Провеждане на информационни и разяснителни кампании за ползите от 
предотвратяване на отпадъците 

Ключова роля за предотвратяване на отпадъците най-вече във фазата на потребление и 
употреба имат домакинствата. Индивидуалните решения на всеки потребител насочени 
към ПОО имат силен кумулативен ефект. В този смисъл провеждането на целенасочени 
политики за увеличаване на информираността на населението от ползите от 
предотвратяване на отпадъците е ключово. Необходимо е полагането на регулярни 
усилия от страна на общинските власти, които да насърчават домакинствата да 
потребяват, отчитайки ефекта от тези си действия върху околната среда. Поради тази 
причина в настоящата програма са предвидени различни мерки за разясняване и 
предоставяне на информация за ползите от предотвратяването на отпадъците и съвети 
за действия в тази посока.  

Общината Поморие има опит по отношение провеждането на информационни 
кампании във връзка с управлението на отпадъците, но те не са били конкретно 
насочени към насърчаване предотвратяването на отпадъците от страна на населението 
и бизнеса. Предвидените в тази програма кампании са фокусирани приоритетно именно 
към повишаване на обществената осведоменост за ползите от ПОО. Общината 
предвижда провеждането на кампании за разясняване и предоставяне на информация 
за националните и общинските политики по предотвратяване образуването на 
отпадъците. Чрез тези кампании може да се популяризират различни практически 
действия, които могат да бъдат предприети на индивидуално ниво от всеки гражданин. 
Целта им е потребителят да взима информирано решение при пазаруване или при 
извършване на ежедневни дейности в домакинството като например въздържане от 
употреба на найлонови торбички и др.  

Община Поморие предвижда организирането на тематични кампании за 
предотвратяване образуването на отпадъци в община Поморие в Европейската седмица 
за намаляване на отпадъците, Световния ден на околната среда, Международен ден на 
Земята и др. Провеждането на тези инициативи е ежегодно като целта е да се повиши 
общественото съзнание за необходимостта от намаляване на генерираните отпадъци.  

Изпълнението на мерките за информираност имат ключово значение в дългосрочен 
план по отношение създаване на общество, което е ангажирано и се стреми към такова 
потребление, което намалява негативните ефекти върху околната среда.  

В рамките на програмата за предотвратяване образуването на отпадъци е предвидено 
провеждането на проучване сред бизнеса за предотвратяване образуването на 
отпадъците, като информацията за резултатите от него ще бъде включена в годишните 
отчети за изпълнение на ПУО. Тази мярка ще позволи на общината да получи конкретна 
информация по отношение на прилаганите мерки от страна на бизнеса в сферата на 
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предотвратяване на отпадъците, като ще послужи и за разкриване на възможни 
информационни празноти, които да бъдат таргетирани с последващи целенасочени 
кампании.  

Същевременно, общината планира надграждане на официалната си интернет страница 
със специален раздел, посветен на информация конкретно насочена към ПОО, в т.ч. 
предприети мерки от страна на общинската администрация в този аспект, както и 
полезни съвети за домакинствата.   

Мерки за предотвратяване на отпадъците в практиката на общински институции 

В стремежа си към намаляване на образуваните отпадъци община Поморие планира да 
разработи конкретен план за предотвратяване на образуването на отпадъци в 
общинските образователни институции. Планът ще съдържа конкретни стъпки, които е 
необходимо да бъдат предприети с цел намаляване образуването на отпадъци. Освен 
конкретни количествени измерения, ефектът от прилагането на подобна мярка има и 
комуникационен характер, доколкото децата, посещаващи образователните 
институции, ще могат да „пренесат“ добрия пример вкъщи. От значение е общината да 
проследява напредъка по изпълнение на плана.   
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План за действие 

Програма за предотвратяване на образуването на отпадъци 

Мерки/Дейности Бюджет 
Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализация Очаквани резултати Индикатори за изпълнение 

Отговорност за 
изпълнение 

  (лв.)       Текущи Целеви   

Осигуряване на домашни 
компостери на домакинствата на 
територията на общината 20 000 

общински 
бюджет 2023-2024 

Предотвратени 
зелени и други 
биоотпадъци  

Брой осигурени 
домашни компостери 
годишно 

Най-малко 200 бр. 
предоставени 
домашни компостера Кмет 

Създаване на център за поправка и 
повторна употреба на стоки на 
територията на община Поморие 
като част от интегрирания проект за 
управление на битовите отпадъци 

част от бюджета 
на мярка 
"Изготвяне и 
изпълнение на 
интегриран проект 
за управление на 
битовите 
отпадъци…" от 
Програмата за 
намаляване на 
количествата и 
риска от 
депонираните 
битови отпадъци 

общински 
бюджет, ПОС 
2021-2027 2023-2025 

Предотвратени 
отпадъци чрез 
удължаване на 
жизнения цикъл на 
стоки 

Разработен пилотен 
проект 

Създаден център за 
поправка и повторна 
употреба на стоки 

Отдел 
"Устройство на 
територията и 
опазване на 
околната среда" 

Разработване на план за 
предотвратяване образуването на 
отпадъци в общинските 
образователни институции 4 500 

общински 
бюджет 

2023 г. - за 
разработване 
на плана; 
2024-2028 г. - 
за прилагане 
на плана 

Предотвратени 
битови отпадъци от 
общински 
образователни 
институции 

Изготвен план за 
предотвратяване 
образуването на 
отпадъци 

Брой общински звена 
и предприятия, в 
които е приложен 
планът за 
предотвратяване 
образуването на 
отпадъци 

Отдел 
"Устройство на 
територията и 
опазване на 
околната среда" 
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Мерки/Дейности Бюджет 
Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализация Очаквани резултати Индикатори за изпълнение 

Отговорност за 
изпълнение 

  (лв.)       Текущи Целеви   

Сключване на доброволни 
споразумения между Община 
Поморие и търговски обекти на 
територията на общината за 
намаляване използването на 
пластмасови изделия за еднократна 
употреба 0 н.п. 2023-2028 

Създадени 
допълнителни 
предпоставки за 
предотвратяване 
образуването на 
отпадъци от 
пластмасови 
изделия за 
еднократна употреба 

Подготвен проект на 
доброволно 
споразумение 

Брой търговски обекти 
на територията на 
общината сключили 
доброволни 
споразумения Кмет 

Провеждане на поне две кампании 
за разясняване и предоставяне на 
информация за националните и 
общинските политики по 
предотвратяване образуването на 
отпадъците 2000 

общински 
бюджет, ПОС 
2021-2027 2024-2028 

Населението и 
бизнеса са запознати 
с ползите от 
предотвратяване на 
отпадъците и 
приложимите мерки 
в ежедневието 

Брой реализирани 
кампании в общината 
годишно 

Най-малко две 
реализирани 
кампании в общината 

Отдел 
"Устройство на 
територията и 
опазване на 
околната среда" 
съвместно с 
експерт „Връзки с 
обществеността” 

Организиране на тематични 
кампании за предотвратяване 
образуването на отпадъци в община 
Поморие в Европейската седмица за 
намаляване на отпадъците, 
Световния ден на околната среда, 
Международен ден на Земята и др. 7000 

общински 
бюджет, ПОС 
2021-2027 2023-2028 

Увеличаване 
познанията на 
обществото за 
ползите от 
предотвратяване на 
образуването на 
отпадъци и начините 
за прилагане на 
действия в 
ежедневието 

Брой организирани 
кампании ежегодно 

Брой организирани 
кампании за периода 
на ПУО и брой 
граждани взели 
участие 

Отдел 
"Устройство на 
територията и 
опазване на 
околната среда" 
съвместно с 
експерт „Връзки с 
обществеността” 
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Мерки/Дейности Бюджет 
Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализация Очаквани резултати Индикатори за изпълнение 

Отговорност за 
изпълнение 

  (лв.)       Текущи Целеви   

Провеждане на проучване сред 
бизнеса за предотвратяване 
образуването на отпадъците, като 
информацията за резултатите от него 
ще бъде включена в годишните 
отчети за изпълнение на ПУО 4500 

общински 
бюджет 2022-2023 

Събрана 
информация за 
количествата 
предотвратени 
отпадъци и 
прилаганите мерки 
от бизнеса 

Изготвен въпросник 
към бизнеса 

Брой представители 
на бизнеса взели 
участие в проучването 

Отдел 
"Устройство на 
територията и 
опазване на 
околната среда" 

Разработване на специализиран 
раздел към официалната интернет 
страница на община Поморие с 
информация за дейностите по 
управление на отпадъците, вкл. за 
предотвратяване образуването на 
отпадъци и полезни съвети за ПОО 5000 

общински 
бюджет 2022-2023 

Населението и 
бизнеса разполагат с 
практическа 
информация за 
прилагане на 
практики за 
предотвратяването 
на отпадъци 

Разработена 
специализирана 
интернет страница за 
отпадъци 

Публикувана детайлна 
информация за 
дейностите по 
управление на 
отпадъците, вкл. за 
ползите и начините за 
предотвратяване 
образуването на 
отпадъци 

Отдел 
"Устройство на 
територията и 
опазване на 
околната среда" 

Общо 43 000             
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V.2. Подпрограма за предотвратяване на образуването на 
хранителни отпадъци 

Неустойчивото производство и консумация на храни имат изключително силен 
негативен ефект върху околната среда.  В световен мащаб около една трета от 
произведената храна не се консумира, а се превръща в отпадък. Предотвратяването на 
образуване на хранителни отпадъци ще има значителен ефект както върху намаляване 
на използването на природни ресурси и тяхното разхищение, така и върху намаляване 
на товара на околната среда от гледна точка създаването и последващото управление 
на отпадъци.   

На 25 септември 2015 г. Общото събрание на Организацията на обединените нации в 
Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. поставя цел за намаляване наполовина на 
хранителните отпадъци на глава от населението в световен мащаб при търговията на 
дребно и потребителите, както и за намаляване на загубите на храни по веригите на 
производство и доставки до 2030 г. Предприетите мерки следва да са насочени към 
предотвратяването и намаляването на хранителните отпадъци в първичното 
производство, преработването и промишленото производство, при търговията на 
дребно и разпространението по друг начин на храни, в ресторантите и заведенията за 
хранене, както и в домакинствата. 

Директива 2018/851 от 2018 г. за изменение на Рамковата директива за отпадъците от 
2008 г. призовава държавите от ЕС да намалят хранителните отпадъци на всеки етап от 
веригата на доставки на храни, да наблюдават нивата на хранителните отпадъци и да 
докладват за постигнатия напредък с цел постигане на целта за намаляване на 
хранителните отпадъци на територията на целия съюз с 30 % до 2025 г. и с 50 % до 2030 
г. Посочените количествени цели не са задължителни, но се изисква държавите членки 
да въведат в своите програми за предотвратяване на отпадъците конкретни мерки за 
предотвратяване на хранителните отпадъци, включително информационни и 
образователни кампании, които показват начините за предотвратяване на хранителните 
отпадъци. За предотвратяване на хранителните отпадъци следва да се предвидят 
стимули за събиране на непродадените хранителни продукти на всички етапи от 
веригата на доставка на храни, както и за тяхното безопасно преразпределяне, 
включително на благотворителни организации. 

В ЗУО хранителните отпадъци са включени в определението за „биоотпадъци“. Съгласно 
него хранителните отпадъци обхващат: „хранителни и кухненски отпадъци от 
домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, 
както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост“. 
Директива ЕС 2018/851 дава следното определение: „хранителни отпадъци“ са всички 
храни, които са се превърнали в отпадъци“.  

По своята същност хранителните отпадъци могат да бъдат суровини или готвени храни, 
като загубата на хранителни материали може да настъпи преди, по време на или след 
приготвяне на храната в домакинството, както и в случай на бракувани храни по време 
на дейности за производство, търговия на дребно и сервиране на храна. 
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Разпоредбите на ЗУО не въвеждат конкретни изисквания за предприемане на мерки от 
страна на кметовете на общините за предотвратяване на образуването на хранителни 
отпадъци. 

Морфологичният състав на образуваните битови отпадъци в община Поморие показва, 
че около 6% от общото количество на битовите отпадъци са хранителни. Също така 
поради развития туризъм в общината, на територията ѝ има множество ресторанти и 
други заведения за хранене, които генерират хранителни отпадъци, особено през 
летните месеци. 

Цели и мерки за предотвратяване образуването на хранителни отпадъци за периода 
2021-2028 г. 

В стремежа си да адресира препоръките на европейското законодателство в областта на 
предотвратяване на хранителните отпадъци община Поморие разработи Подпрограма 
за предотвратяване образуването на хранителни отпадъци. 

Целите, които общината си поставя са изцяло съобразени с препоръките на указанията 
за разработване на общински програми за управление на отпадъците на МОСВ. 

Стратегическа цел на подпрограмата е:  

Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 
образуването им и насърчаване на повторното им използване. 

Оперативна цел 

Намаляване на количеството на образуваните хранителни отпадъци. 

Мерки:  

Предвижда се целите да бъдат постигнати чрез конкретни мерки/дейности, които са 
представени в Плана за действие към настоящата подпрограма. За всяка мярка са 
посочени срок за реализация, бюджет и възможни източници на финансиране, очакван 
резултат от изпълнението на мярката, индикатори за проследяване на напредъка и 
изпълнението на мярката, отговорни лица за изпълнение. 

Включените в подпрограмата мерки са формулирани в резултат на прегледа на 
препоръки, насоки, законодателни актове на европейско ниво, на основата на преглед 
на добри практики в разглежданата област. Предвидени са основно меки мерки. В 
преобладаващата си част те имат информационно-образователен и административно-
регулаторен характер. 

Провеждане на информационни и разяснителни кампании за ползите от 
предотвратяване на образуването на хранителни отпадъци 

Промяната в поведението на обществото е основно средство за предотвратяване на 
образуването на хранителни отпадъци. В този смисъл провеждането на информационни 
кампании за населението за правилното съхранение на храни при ниски температури и 
след отваряне на опаковката им, за значението на "Най-добър до" и "Годен до" върху 
хранителните продукти и др., е от ключово значение. В рамките на кампаниите 
общината ще предостави информация и за конкретни практични съвети, които всеки да 
може да имплементира на индивидуално ниво.  
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Община Поморие предвижда и стартиране на инициатива за събиране на информация 
за количествата образувани хранителни отпадъци от обекти генератори на хранителни 
отпадъци на територията на общината. Набраната информация ще послужи за по-точен 
анализ на източниците на хранителни отпадъци и ще позволи прилагането на конкретни 
и ефективни решения.  

В предвиденото надграждане на официалната си интернет страница община Поморие 
ще публикува специфична информация по отношение предотвратяване на образуването 
на хранителни отпадъци, вкл. полезни съвети и прилагани добри практики, които да 
могат да послужат на широката публика.  

Мерки за предотвратяване на отпадъците в практиката на общински институции 

В плана за предотвратяване на образуването на отпадъци в общинските образователни 
институции ще бъдат включени конкретни мерки за предотвратяване образуването на 
хранителни отпадъци. Общината ще проследява напредъка по изпълнение на плана.   

Осигуряване на стимули за дейности, водещи до предотвратяване образуването на 
хранителни отпадъци  

В подпрограмата за Предотвратяване на образуването на хранителни отпадъци община 
Поморие предвижда мярка насочена към осигуряване на съдействие на бизнеса да 
дарява храни с цел предотвратяване на хранителните отпадъци. Подкрепата предвижда 
предоставяне на бизнеса на актуална информация по отношение текущото 
законодателство в областта и съдействие при комуникацията с отговорните институции 
като БАБХ и други.  
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План за действие 

Подпрограма за предотвратяване на образуването на хранителни отпадъци 

Мерки/Дейности Бюджет 
Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализация Очаквани резултати Индикатори за изпълнение 

Отговорност за 
изпълнение 

  (лв.)       Текущи Целеви   

Събиране на информация за 
количествата образувани 
хранителни отпадъци от обекти 
генератори на хранителни 
отпадъци на територията на 
община Поморие 

част от бюджета на 
мярка "Провеждане 
на проучване сред 
бизнеса за 
предотвратяване 
образуването на 
отпадъците" към 
Програма за 
предотвратяване на 
образуването на 
отпадъци 

общински 
бюджет 2022-2023 

Събрана информация за 
количествата образувани 
хранителни отпадъци  

Брой изпратени 
въпросници 

Изготвен доклад с 
обобщение на 
събраната 
информация от 
въпросниците 

Отдел 
"Устройство на 
територията и 
опазване на 
околната среда" 

Осигуряване на съдействие от 
общината на бизнеса да дарява 
храни с цел предотвратяване на 
хранителните отпадъци 0 

в рамките на 
текущите 
задължения 
на 
администрац
ията 2022-2028 

Допълнително 
количество 
предотвратени 
хранителни отпадъци и 
предоставена актуална 
информация за текущото 
законодателство и 
осигурено съдействие 
при комуникацията с 
отговорните институции 
като БАБХ и други 

Брой желаещи 
представители на 
бизнеса да даряват 
храни преди 
превръщането им в 
отпадък 

Общо количество 
дарена храна преди 
да се превърне в 
отпадък Кмет 
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Мерки/Дейности Бюджет 
Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализация Очаквани резултати Индикатори за изпълнение 

Отговорност за 
изпълнение 

  (лв.)       Текущи Целеви   

Провеждане на информационни 
кампании за населението за 
правилното съхранение на храни 
при ниски температури и след 
отваряне на опаковката им, за 
значението на "Най-добър до" и 
"Годен до" върху хранителните 
продукти и др. 3 500 

общински 
бюджет 2022-2028 

Гражданите са запознати 
с ползите от 
предотвратяването на 
хранителните отпадъци и 
възможните начини за 
правилното им 
съхранение и употреба 

Брой реализирани 
кампании в общината 

Проведена поне една 
шестмесечна 
кампания на 
общинско ниво 

Отдел 
"Устройство на 
територията и 
опазване на 
околната среда" 
съвместно с 
експерт „Връзки с 
обществеността” 

Включване на мерки за 
предотвратяване образуването на 
хранителни отпадъци към Плана за 
предотвратяване образуването на 
отпадъци в общинските 
образователни институции 

част от бюджета на 
мярка "Разработване 
на план за 
предотвратяване 
образуването на 
отпадъци в 
общинските 
образователни 
институции" към 
Програма за 
предотвратяване на 
образуването на 
отпадъци 

общински 
бюджет 2024-2028 

Предотвратени 
хранителни отпадъци от 
общински образователни 
институции 

Включени мерки за 
предотвратяване 
образуването на 
хранителни отпадъци в 
Плана за 
предотвратяване 
образуването на 
отпадъци 

Брой общински звена 
и предприятия, които 
са приложили мерки 
за предотвратяване 
образуването на 
хранителни отпадъци 

Отдел 
"Устройство на 
територията и 
опазване на 
околната среда" 

Изготвяне и публикуване на 
информация относно 
предотвратяването на хранителни 
отпадъци на интернет страницата 
на община Поморие 

част от бюджета на 
мярка "Разработване 
на специализирана 
интернет страница" 
към Програма за 
предотвратяване на 
образуването на 
отпадъци 

общински 
бюджет 2023-2028 

Населението и бизнеса 
разполагат с практическа 
информация за 
прилагане на практики за 
предотвратяването на 
хранителните отпадъци 

Изготвена детайлна 
информация за 
ползите и начините за 
предотвратяване 
образуването на 
хранителни отпадъци 

Публикувана 
детайлна 
информация за 
ползите и начините за 
предотвратяване 
образуването на 
хранителни отпадъци 

Отдел 
"Устройство на 
територията и 
опазване на 
околната среда" 

Общо 3 500             

 



46 

 

V.3. Програма за достигане на целите за подготовка за 
повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци 

През 2012 г. в Закона за управление на отпадъците (ЗУО) бе включена общоевропейската 

цел за рециклиране на битовите отпадъци, приета в законодателство на ЕС през 2008 г. През 
2021 г. изменението на закона въведе нови 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, съобразно законодателството на ЕС, които общините трябва поетапно 
да достигнат. 

Поставените цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране са както следва: 

Срок 
най-късно до: 

Цел 
най-малко до: 

31 декември 2025 г. 55% от общото им тегло 

31 декември 2030 г. 60% от общото им тегло 

31 декември 2035 г. 65% 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 с 1% всяка година, както 
следва: 

 31 декември 2021 г. – 51%; 
 31 декември 2022 г. – 52%; 
 31 декември 2023 г. – 53%; 
 31 декември 2024 г. – 54%; 
 31 декември 2025 г. – 55%. 

Съгласно Рамковата директива за отпадъците (РДО) подготовката за повторна употреба 
включва дейностите по 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. 

По дефиниция, рециклирането е подход, при който един материал се преработва с цел 
да се променят неговите физикохимични свойства и се оползотворява повторно за 
същите или за други цели. Рециклирането не включва оползотворяване за получаване 
на енергия и преработване в материали, които ще се използват като горива или за 
насипни дейности. 

По-конкретно, рециклирането може да включва следното - пластмасови продукти или 
компоненти в пластмасови материали; стопяване на отпадъчно стъкло в стъклени 
продукти; употреба на хартиени отпадъци в заводи за хартия, пластмасови гранулирани 
и пелетизирани отпадъци за екструдиране или формоване, натрошени отпадъци от 
стъкла, сортиране на отпадъци от хартия, отговарящи на критериите за края на отпадъка 
и др. 
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Количеството биоразградими битови отпадъци, подложени на аеробно или анаеробно 
третиране, се счита за рециклирано, когато от това третиране се образуват компост, 
ферментационни продукти или други изходни материали, с подобно количество 
рециклирано съдържание спрямо входящите отпадъци, и които предстои да бъдат 
използвани като рециклиран продукт, материал или вещество. Когато изходните 
материали се използват върху земна повърхност, се считат за рециклирани само ако от 
тях произтичат ползи за селското стопанство или подобряване на екологичното 
състояние. 

От 1 януари 2027 г. битовите биологични отпадъци1, които преминават аеробно или 
анаеробно третиране, могат да се отчитат като рециклирани само ако преди това са 
събрани разделно или са разделени при източника. 

В зависимост от решението на Общото събрание на съответното РСУО и наличната 
инфраструктура за третиране на отпадъците в общината и региона, всяка община може 
да постигне целите самостоятелно или заедно с други общини. 

Морфологичният състав на битовите отпадъци в община Поморие показва, че 
отпадъците от хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали заемат около 28% от общо 
образуваните битови отпадъци в общината. Разделното събиране на тези видове 
отпадъци оказва силно влияние за постигане на целите за подготовката за повторна 
употреба и рециклирането на битови отпадъци. Анализът на наличната инфраструктура 
показва, че община Поморие е осигурила необходимата инфраструктура за разделно 
събиране и последващо предаване за рециклиране на отпадъците от хартия и картон, 
пластмаса, стъкло и метали. Също така общината е въвела система за разделно събиране 
на отпадъците от текстил и кожа. 

Все още на територията на община Поморие не е въведена система за разделно 
събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци. Те формират над 40% от 
битовите отпадъци в общината. Очаква се с изпълнението на проекта за изграждане на 
анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци в регион Бургас, който следва да 
приключи до края на 2023 г., да се въведе система за разделно събиране на 
биоразградими отпадъци. 

В същото време е препоръчително общината да предприеме мерки за увеличаване на 
количествата разделно събрани битови отпадъци от съществуващите системи за 
разделно събиране на отпадъци от опаковки, от хартия и картон, пластмаса, стъкло, 
метали, текстил и обувки, за да подпомогне изпълнението на целите за подготовката за 
повторна употреба и рециклирането на битови отпадъци на общинско ниво и в регион 
Бургас. 

Цели и мерки на Програмата за достигане на целите за подготовка за повторна 
употреба и за рециклиране на битовите отпадъци за периода 2021-2028 г. 

Настоящата Програмата за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за 
рециклиране на битовите отпадъци си поставя следните цели: 

                                                 
1 „биологични отпадъци“ са биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и кухненски 

отпадъци от домакинствата, офисите, ресторантите, търговията на едро, столовете, заведенията за 

обществено хранене и търговските обекти за търговия на дребно, както и подобните отпадъци от 

предприятията на хранително-вкусовата промишленост 
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Стратегическа цел  

Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци. 

Оперативна цел 

Достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на 
битовите отпадъци. 

Стратегическата цел ще се постигне съвместно с Програмата за достигане на целите за 
рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на 
сгради и Програмата за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО, 
вкл. Подпрограмата за управление на опаковките и отпадъците от опаковки, 
изпълнението на които също допринася за увеличаване на количествата на 
рециклираните и оползотворени отпадъци, и Програмата за намаляване на 
количествата и риска от депонираните битови отпадъци и други, в т.ч. мярката 
„Изготвяне и изпълнение на интегриран проект за управление на битовите отпадъци, в 
т.ч. на нови системи за събиране на смесените битови отпадъци, разделно събиране на 
отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло, метали, биоразградими отпадъци и др.“ 

Текущият индикатор за изпълнение на стратегическата  и оперативната цели е постигане 
на най-малко 55% дял на подготвените за повторна употреба и рециклиране битови 
отпадъци в общото тегло на битовите отпадъци до 2025 г., а целевият индикатор – 58% 
до 2028 г. 

Мерки 

Предвижда се целите да бъдат постигнати чрез конкретни мерки/дейности, които са 
представени в Плана за действие към настоящата програма. Те могат да бъдат 
класифицирани условно като инвестиционни мерки и неинвестиционни (меки) мерки. 
За всяка мярка са посочени срок за реализация, бюджет и възможни източници на 
финансиране, очакван резултат от изпълнението на мярката, индикатори за 
проследяване на напредъка и изпълнението на мярката, отговорни лица за изпълнение. 

Инвестиционните мерки са насочени основно към реализация на проектите за 
изграждане на общинска инсталация за компостиране и въвеждане на система за 
разделно събиране на биоразградими отпадъци. 

„Меките” мерки са насочени към осъществяването на различни тематични 
информационни кампании, организиране на кампании за разделно събиране на битови 
отпадъци, осъществяване на текущ контрол на изпълнението на общинската наредба за 
управление на дейностите по отпадъците и др. 
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План за действие 

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

Мерки/Дейности Бюджет 
Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализация Очаквани резултати Индикатори за изпълнение 

Отговорност за 
изпълнение 

  (лв.)       Текущи Целеви   

Изграждане на общинска 
компостираща инсталация за 
зелени и/или биоразградими 
битови отпадъци 2 100 000 

Отчисления по 
чл. 64 от ЗУО и 
общински 
бюджет 2023-2028 

Осигурена необходимата 
инфраструктура за 
компостиране на зелени 
и/или биоразградими 
битови отпадъци на 
територията на общината 

Изготвена и проведена 
тръжна процедура за 
избор на изпълнител за 
изграждане на 
компостираща 
инсталация 

Въведена в 
експлоатация 
общинска 
компостираща 
инсталация 

Зам. кмет по 
строителство, 
инфраструктура, 
транспорт и 
управление на 
проекти 

Въвеждане на система за разделно 
събиране на биоразградими 
отпадъци (като част от проект 
"Изграждане на анаеробна 
инсталация за разделно събрани 
биоразградими отпадъци на 
територията на регион Бургас")* н.п. 

ОПОС 2014-2020, 
общински 
бюджет, 
отчисления по 
чл. 64 от ЗУО 2022-2023 

Увеличаване на 
количествата разделно 
събрани биоразградими 
битови отпадъци 

Изготвена схема за 
разполагане на 
контейнери за 
разделно събиране на 
биоразградими 
отпадъци 

Поставени контейнери 
за разделно събиране 
на биоразградими 
отпадъци и осигурена 
техника за 
обслужването им 

Отдел 
"Устройство на 
територията и 
опазване на 
околната среда" 

Публикуване на информация за 
местонахождението на 
площадките за безвъзмездно 
предаване на разделно събрани 
отпадъци, вид и количество на 
отпадъците, които е допустимо да 
се предават и др. в 
специализирания раздел за 
управление на отпадъците на 
страницата на общината и 
разпространение на 
информационни листовки  

част от бюджета 
на мярка 
"Разработване 
на 
специализирана 
интернет 
страница" към 
Програма за 
предотвратяване 
на образуването 
на отпадъци 

общински 
бюджет 2023-2024 

Информирана 
общественост относно 
местонахождението на 
площадките за 
безвъзмездно предаване 
на разделно събрани 
отпадъци и вида и 
количествата на 
отпадъците, които могат 
да бъдат предавани 

Изготвена информация 
за за 
местонахождението на 
площадките за 
безвъзмездно 
предаване на разделно 
събрани отпадъци, вид 
и количество на 
отпадъците, които е 
допустимо да се 
предават 

Публикувана детайлна 
информация за за 
местонахождението 
на площадките за 
безвъзмездно 
предаване на 
разделно събрани 
отпадъци, вид и 
количество на 
отпадъците, които е 
допустимо да се 
предават 

Отдел 
"Устройство на 
територията и 
опазване на 
околната среда" 
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Мерки/Дейности Бюджет 
Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализация Очаквани резултати Индикатори за изпълнение 

Отговорност за 
изпълнение 

  (лв.)       Текущи Целеви   

Провеждане на ежегодни 
информационни кампании за 
разделно събиране, подготовка за 
повторна употреба и рециклиране 
на битовите отпадъци 3 000 

Общински 
бюджет, ПОС 
2021-2027 2023-2028 

Гражданите и фирмите 
са информирани за реда, 
начина и ползите  от 
разделното събиране и 
оползотворяване на 
битовите отпадъци 

Брой реализирани 
кампании в общината 

Проведени поне 6 
кампании 

Отдел 
"Устройство на 
територията и 
опазване на 
околната среда" 
съвместно с 
експерт „Връзки 
с 
обществеността” 

Организиране и провеждане на 
най-малко две кампании за 
разделно събиране на отпадъци от 
стара хартия и други материали 
годишно 6 000 

Общински 
бюджет 2023-2028 

Допълнителни 
количества разделно 
събрани отпадъци  

Брой проведени 
кампании годишно 

Най-малко 12 
кампании за разделно 
събиране на отпадъци 
от стара хартия и 
други материали 

Отдел 
"Устройство на 
територията и 
опазване на 
околната среда" 

Осъществяване на текущ контрол 
за изпълнение изискванията на 
общинската наредба за 
управление на дейностите по 
отпадъците 0 

в рамките на 
текущите 
задължения на 
администрацията 2022-2028 

Осигуряване на 
изпълнение на 
общинската наредба за 
управление на 
дейностите по 
отпадъците 

Брой извършени 
тематични проверки 

Брой извършени 
тематични проверки 

Отдел 
"Устройство на 
територията и 
опазване на 
околната среда" 

Общо: 2 109 000             

*Проект "Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас" е с одобрен бюджет от 37 446 
755.74 лв., с 29 393 779.29 лв. БФП от ОПОС 2014-2020 и 8 052 976.45 лв. собствено финансиране на общините от РСУО Бургас 
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V.4. Програма за достигане на целите за рециклиране и 
оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от 
разрушаване на сгради 

Строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради във голяма степен 
подлежат на рециклиране и повторна употреба. Някои от техните компоненти се 
характеризират с висока ресурсна стойност.  

Правилното управление на строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване на 
сгради допринася за превръщането им от проблем за околната среда в ценен ресурс. 
Поради тази причина отпадъците от строителство и разрушаване са определени като 
ключов аспект в пакета за кръгова икономика, представен от ЕК през 2015 г.  

Съгласно Рамковата директива за отпадъците до 2020 г. подготовката за повторна 
употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали от неопасни 
отпадъци от строителство и разрушаване следва да се увеличи най-малко до 70% 
от общото им тегло, като се изключват незамърсени почви, земни и скални маси от 
изкопи в естествено състояние. Целите не са променени с приетата Директива (ЕС) 
2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на 
Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците. 

Заложената крайна цел за рециклиране и друго оползотворяване на материали от 
неопасни отпадъци от строителство и разрушаване до 1 януари 2020 г. от най-малко 70% 
от общото тегло на отпадъците в националното ни законодателство се запазва и за 
периода до 2028 г. 

Всички общини в страната, имат следните отговорности, произтичащи от ЗУО и 
Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали: 

 организиране на събирането, включително разделното, оползотворяването и 
обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от 
домакинствата; 

 когато общината е възложител на строителни дейности или на дейности по 
разрушаване на сгради, включително принудително премахване на строежи: 

o да разработва План за управление на строителните отпадъци като част от 
строителната документация за инвестиционния проект за издаване на 
разрешение за строеж; 

o да изпълни реално Плана за управление на отпадъците; 
o да влага в строежите определен процент материали от рециклирани 

строителни отпадъци или материално оползотворяване в обратни насипи; 
o да осигури селективното разделяне и материално оползотворяване на 

определени видове строителни отпадъци в минимални количества; 

Изискването за разработване на План за управление на отпадъците не се прилага за: 

 разрушаване на сгради с РЗП под 100 кв. м; 
 реконструкция, основен ремонт и/или промяна предназначението на строежи с 

РЗП, по-малка от 500 кв. м; 
 строеж на сгради с РЗП, по-малка от 300 кв. м; 
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 разрушаване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи, 
когато тяхното премахване е наредено по спешност от компетентен орган. 

Планът за управление на строителните отпадъци се включва в обхвата на 
инвестиционните проекти по Глава 8 от ЗУТ, а за обектите, за които не се изисква 
одобрен инвестиционен проект по ЗУТ, се изготвя като самостоятелен план. 

Изпълнението на плана за управление на строителни отпадъци се установява: 

 за строежите, за които се упражнява строителен надзор - с окончателния доклад 
по чл. 168 от ЗУТ на лицето, упражняващо строителен надзор, в който се описва 
изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни 
отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни материали при 
изпълнението на проекта 

 за строежите, за които не се упражнява строителен надзор - с отчет до кмета на 
общината по образец съгласно изискванията на Наредбата за управление на 
строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. 

Докладите и отчетите се представят на органа, одобрил инвестиционния проект или 
плана за управление на строителни отпадъци, както и на РИОСВ. 

При строителство, разрушаване на законни строежи и доброволно премахване на 
незаконни строежи или на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи, 
възложителят на строителни дейности носи отговорност за изпълнението на целите, 
свързани с оползотворяване на материали от строителни отпадъци. 

Община Поморие няма общинска инсталация за третиране и рециклиране на 
строителни отпадъци, но използва съоръжението за рециклиране на строителни 
отпадъци на Претоварна станция – Несебър, което е част от регионалната система за 
управление на отпадъците. Общината не разполага с общинска площадка за разделно 
събиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване от бита. 

Цели и мерки на Програмата за достигане на целите за рециклиране и 
оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради 
за периода 2021-2028 г. 

Настоящата Програмата за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на 
строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради си поставя следните цели: 

Стратегическа цел  

Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци. 

Оперативна цел 

Достигане на целите за подготовка за повторна употреба, рециклиране и друго 
оползотворяване на отпадъци от строителство и разрушаване. 

Стратегическата цел ще се постигне съвместно с Програмата за достигане на целите за 
подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци и Програмата 
за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО, вкл. Подпрограмата 
за управление на опаковките и отпадъците от опаковки, изпълнението на които също 
допринася за увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени 
отпадъци, и Програмата за намаляване на количествата и риска от депонираните битови 
отпадъци и други, в т.ч. мярката „Изготвяне и изпълнение на интегриран проект за 
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управление на битовите отпадъци, в т.ч. на нови системи за събиране на смесените 
битови отпадъци, разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло, 
метали, биоразградими отпадъци и др.“ 

Текущият и целевият индикатор за изпълнение на стратегическата и оперативната цел 
на Програмата за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни 
отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради е достигане на минимум 70% подготвени 
за повторна употреба, рециклиране или друго оползотворяване строителни отпадъци от 
общото тегло на образуваните строителни отпадъци годишно.  

Мерки 

Предвижда се целите да бъдат постигнати чрез конкретни мерки/дейности, които са 
представени в Плана за действие към настоящата програма. За всяка мярка са посочени 
срок за реализация, бюджет и възможни източници на финансиране, очакван резултат 
от изпълнението на мярката, индикатори за проследяване на напредъка и изпълнението 
на мярката, отговорни лица за изпълнение. 

Планът за действие към програмата за достигане на целите за рециклиране и 
оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради 
включва, както инвестиционни мерки, така и дейности насочени към подобряване на 
ефективността на контролните функции, изпълнявани от общината, и разширяване на 
изискванията, които общината следва да залага заложени в тръжните документи за 
строителство, рехабилитация, основен ремонт и реконструкция.  

Планът за действие включва изграждане на инфраструктура (нова площадка) за 
разделно събиране на строителни отпадъци, осигуряване на ефективен контрол от 
страна на общината по отношение на изпълнението на законовите изисквания, касаещи 
управлението на строителните отпадъци, както и мярка за включване на изискване за 
влагане на рециклирани строителни материали в изготвяните от общината тръжни 
документи за строителство, рехабилитация, основен ремонт и реконструкция на 
общински пътища. 

Също така е предвидено осъществяването на проучване на възможностите за 
изграждане на площадка за рециклиране на строителни отпадъци и отпадъци от 
разрушаване заедно с необходимите инфраструктура, съоръжения и техническо 
оборудване. Такава площадка би могла да се реализира самостоятелно от общината или 
чрез съвместен проект с РСУО Бургас. 
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План за действие 

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

Мерки/Дейности Бюджет 
Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализация Очаквани резултати Индикатори за изпълнение 

Отговорност за 
изпълнение 

  (лв.)       Текущи Целеви   

Създаване на площадка за разделно 
събиране на строителни отпадъци и 
отпадъци от разрушаване от бита 20 000 

общински 
бюджет 2022-2024 

Намаляване на 
количеството 
депонирани 
строителни отпадъци 

Избран терен за 
площадката 

Функционираща 
площадка за разделно 
събиране на строителни 
отпадъци и отпадъци от 
разрушаване от бита 

Отдел "Устройство 
на територията и 
опазване на 
околната среда" 

Проучване на възможностите за 
изграждане на площадка за 
рециклиране на строителни 
отпадъци и отпадъци от 
разрушаване, вкл. необходимите 
инфраструктура, съоръжения и 
техническо оборудване, 
самостоятелно или съвместно с 
общини от РСУО Бургас 10 000 

общински 
бюджет 2022-2028 

Осигуряване на 
възможност за 
рециклиране на 
строителни отпадъци 
и отпадъци от 
разрушаване и 
отклоняването им от 
последващо 
депониране   

Осъществено проучване 
на възможностите за 
изграждане на 
площадка за 
рециклиране на 
строителни отпадъци и 
отпадъци от 
разрушаване 

Отдел "Устройство 
на територията и 
опазване на 
околната среда" 

Осъществяване на текущ контрол за 
изпълнение изискванията на ЗУО 
относно строителните отпадъци и 
Наредбата за управление на 
строителните отпадъци 0 

в рамките на 
текущите 
задължения на 
администрацията 2022-2028 

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

Включени тематични 
проверки относно спазване 
на изискванията за 
строителни отпадъци в 
годишните планове за 
извършване на контролна 
дейност; брой извършени 
проверки годишно; брой 
наложени санкции 
годишно; брой съставени 
предписания годишно 

Увеличен брой на 
извършените проверки 
относно спазване на 
изискванията за 
строителни отпадъци 
спрямо периода на 
предходната ПУО 2016-
2020 г. 

Отдел "Устройство 
на територията и 
опазване на 
околната среда" 

Включване в тръжните документи за 
строителство, рехабилитация, 
основен ремонт и реконструкция на 0 

в рамките на 
текущите 2023-2028 

Увеличаване на 
количеството 
рециклирани 

Включени задължения към 
външните изпълнители в 
тръжните документи 

Вложено количество 
рециклирани 
строителни материали - 

Отдел "Устройство 
на територията и 
опазване на 
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Мерки/Дейности Бюджет 
Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализация Очаквани резултати Индикатори за изпълнение 

Отговорност за 
изпълнение 

  (лв.)       Текущи Целеви   
общински пътища на изискването за 
влагане в строежите на 
рециклирани строителни материали 
от съоръжението за рециклиране на 
строителни отпадъци на ПС Несебър 

задължения на 
администрацията 

строителни отпадъци, 
което се влага в 
строежи или ремонт 
на общинска пътна 
инфраструктура 

най-малко 5% от 
общото количество на 
необходимите 
строителни материали 

околната среда" и 
главен 
юрисконсулт 

Общо 30 000             
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V.5. Програма за достигане на целите за рециклиране и 
оползотворяване на МРО 

Законът за управление на отпадъците определя масово разпространените отпадъци 
(МРО) като такива, които се образуват след употребата на продукти от многобройни 
източници на територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват 
специално управление.  

Националното законодателство поставя годишни количествени цели за рециклиране и 
оползотворяване на 6 групи МРО, както следва:  

1) Отпадъци от опаковки  
2) Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) 
3) Излязло от употреба електронно и електрическо оборудване (ИУЕЕО) 
4) Отпадъчни масла и нефтопродукти  
5) Отпадъци от гуми  
6) Отпадъци от батерии и акумулатори (ПБА)  

Целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки, ИУМПС, ИУЕЕО и 
от батерии и акумулатори са заложени на общоевропейско ниво. В България са 
поставени и се изпълняват национални количествени цели и за отпадъци от гуми и за  
отпадъчни масла и нефтопродукти.  

Системите за разделно събиране и рециклиране на отпадъците от опаковки от хартия и 
картон, метал, пластмаса и стъкло и НУБА и ИУЕЕО, които се осъществяват и финансират 
основно от организациите по оползотворяване чрез схемите за „разширена отговорност 
на производителя”, се отчитат и допринасят в голяма степен за постигане от общините 
на целите за рециклиране на битовите отпадъци. 

Заложените цели за МРО по години са следните:  

ГРУПА МРО ЦЕЛИ 

ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ  До 2025 г.:  

65% от теглото на образуваните отпадъци от опаковки се 
рециклира, в т.ч.  

- Пластмаси: 50% 
- Дърво: 25% 
- Черни метали: 70% 
- Алуминий: 50% 
- Стъкло: 70% 
- Хартия и картон: 75% 

 До 2030 г.:  

70% от теглото на образуваните отпадъци от опаковки се 
рециклират, в.т.ч.: 

- Пластмаси: 55% 
- Дърво: 30% 
- Черни метали: 80% 
- Алуминий: 60% 
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ГРУПА МРО ЦЕЛИ 

- Стъкло: 75% 
- Хартия и картон: 85% 

ИУМПС 
Ежегодно: ниво на повторна употреба и оползотворяване, не по-
ниско от 95% от теглото на всяко ИУМПС 
Ежегодно: ниво на повторна употреба и рециклиране, не по-
ниско от 85% от теглото на всяко ИУМПС 

ИУЕЕО Ежегодно е събрано разделно мин. 65% от средното тегло на 
пуснатото на пазара ЕЕО през предходните три години 

ОТПАДЪЦИ ОТ 
ОТРАБОТЕНИ МАСЛА 

Ежегодно минимум 40% от количеството масла, пуснати на 
пазара през съответната година са събрани разделно  

ОТПАДЪЦИ ОТ ГУМИ Ежегодно не по-малко от 50% от количеството гуми, пуснати на 
пазара на РБ през текущата година се регенерират и/или 
рециклират 

ОТПАДЪЦИ ОТ 
ПОРТАТИВНИ БАТЕРИИ И 
АКУМУЛАТОРИ (ПБА) 

Ежегодно са събрани разделно мин. 45% от пуснатите на пазара 
ПБА с изключение на ПБА, които са били пуснати на пазара, но са 
изнесени или изпратени от територията на страната 

ОТПАДЪЦИ ОТ 
ИНДУСТРИАЛНИ БАТЕРИИ 
И АКУМУЛАТОРИ 

Ежегодно са събрани разделно мин. 25% от пуснатите на пазара 
индустриални батерии и акумулатори 

ОТПАДЪЦИ ОТ 
АВТОМОБИЛНИ БАТЕРИИ 
И АКУМУЛАТОРИ 

Ежегодно са събрани разделно 100% от пуснатите на пазара 
автомобилни батерии и акумулатори 

 

Община Поморие има сключени договорни споразумения с организации по 
оползотворяване на отпадъци от НУБА, ИУМПС, отработени масла и отпадъчни 
нефтопродукти, излезли от употреба гуми. Заинтересованите страни могат да намерят 
информация за местоположението на площадките за разделно събиране на МРО на 
официалната страница на общината. 

Цели и мерки на Програмата за достигане на целите за рециклиране и 
оползотворяване на МРО за периода 2021-2028 г. 

Настоящата Програмата за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на 
МРО си поставя следните цели: 

Стратегическа цел  

Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци. 

Оперативна цел 

Подпомагане постигането на целите за подготовка за повторна употреба и за 
рециклиране на битовите отпадъци 

Стратегическата цел ще се постигне съвместно с Програмата за достигане на целите за 
подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци и Програмата 
за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО, вкл. Подпрограмата 
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за управление на опаковките и отпадъците от опаковки, изпълнението на които също 
допринася за увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени 
отпадъци, и Програмата за намаляване на количествата и риска от депонираните битови 
отпадъци и други, в т.ч. мярката „Изготвяне и изпълнение на интегриран проект за 
управление на битовите отпадъци, в т.ч. на нови системи за събиране на смесените 
битови отпадъци, разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло, 
метали, биоразградими отпадъци и др.“ 

Целевият индикатор за изпълнение на стратегическата и оперативната цел на 
Програмата за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО е 
постигнато увеличение на разделно събраните количества МРО за периода 2022-2028 г. 
спрямо периода на предходната ПУО. Текущият индикатор е постигнато годишно 
увеличение на разделно събраните количества МРО спрямо предходната година. 

 

 Мерки 

Предвижда се целите да бъдат постигнати чрез конкретни мерки/дейности, които са 
представени в Плана за действие към настоящата програма. За всяка мярка са посочени 
срок за реализация, бюджет и възможни източници на финансиране, очакван резултат 
от изпълнението на мярката, индикатори за проследяване на напредъка и изпълнението 
на мярката, отговорни лица за изпълнение. 

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

Планът за действие към програмата за достигане на целите за рециклиране и 
оползотворяване на МРО включва основно „меки“ мерки, насочени към информиране 
на населението на общината и представители на местния бизнес относно приложими 
действия и практики за подобряване на разделното събиране на масово разпространени 
отпадъци. Планът за действие предвижда организирането и провеждането на 
информационни кампании за разделно събиране на отпадъци от опаковки, НУБА, 
ИУЕЕО, отпадъци от отработени масла, гуми и други, както и подготовката и 
разпространението сред населението и бизнеса на информация относно ползите и 
начините за разделно събиране на МРО.  
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План за действие 

Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО 

Мерки/Дейности Бюджет 
Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализация Очаквани резултати Индикатори за изпълнение 

Отговорност за 
изпълнение 

  (лв.)       Текущи Целеви   

Провеждане на информационна 
кампания за разделно събиране на 
МРО 3 000 общински бюджет 2023-2028 

Населението и бизнеса са 
информирани и 
мотивирани за действия 
по подобряване на 
разделното събиране на 
МРО 

Брой проведени 
кампании годишно 

Проведени най-
малко 6 
информационни 
кампании за 
разделно събиране 
на МРО 

Отдел "Устройство 
на територията и 
опазване на 
околната среда" 
съвместно с 
експерт „Връзки с 
обществеността” 

Организиране и провеждане на 
ежегодни кампании за разделно 
събиране на МРО - отпадъци от 
опаковки, НУБА, ИУЕЕО, отпадъци от 
отработени масла, гуми и др. н.п. 

организации по 
оползотворяване 
на МРО 2023-2028 

Допълнителни количества 
разделно събрани МРО 

Брой проведени 
кампании годишно 

Най-малко 6 
кампании за 
разделно събиране 
на МРО 

Отдел "Устройство 
на територията и 
опазване на 
околната среда" 

Изготвяне и публикуване на 
информация относно ползите и 
начините за разделно събиране на 
МРО на специализираната интернет 
страница на община Поморие 

част от бюджета 
на мярка 
"Разработване на 
специализирана 
интернет 
страница" към 
Програма за 
предотвратяване 
на образуването 
на отпадъци общински бюджет 2023-2028 

Населението и бизнеса 
разполагат с практическа 
информация за прилагане 
на практики за разделно 
събиране на МРО 

Подготвена 
информация 
относно ползите и 
начините за 
разделно събиране 
на МРО на 
специализираната 
интернет страница 
на община 
Поморие 

Публикувана 
информация 
относно ползите и 
начините за 
разделно събиране 
на МРО на 
специализираната 
интернет страница 
на община 
Поморие 

Отдел "Устройство 
на територията и 
опазване на 
околната среда" 

Общо 3 000             
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V.6. Подпрограма за управление на опаковките и 
отпадъците от опаковки 

За разлика от останалите масово разпространени отпадъци, общините имат значително 
по-активно участие и задължения в управлението на отпадъците от опаковки, тъй като 
те са една от основните заинтересовани страни. За целта се изисква много по-добра 
координация между всички участници в процеса на управление на отпадъците от 
опаковки. В случай че нямат сключен договор с организация за оползотворяване на 
отпадъци от опаковки, общините са длъжни да разработват и изпълняват сами програми 
за разделно събиране на отпадъци от опаковки и ежегодно да предоставят съответна 
информация на МОСВ. 

Количествените цели по отношение на рециклирането и оползотворяването на 
отпадъците от опаковки през следващите години са посочени в следващата таблица: 

  До 2025 г. До 2030 г. 

Всички опаковки 65% 70% 

Пластмаси 50% 55% 

Дърво 25% 30% 

Черни метали 70% 80% 

Алуминий 50% 60% 

Стъкло 70% 75% 

Хартия и картон 75% 85% 

 

В допълнение към тези цели новоприетото европейско законодателство от пакета 
„Кръгова икономика“ определя по-специални изисквания към едни от най-широко 
разпространените пластмасови опаковки - пластмасовите бутилки за напитки за 
еднократна употреба. По-конкретно към всяка страна членка се поставя изискването да 
гарантира, че: 

 бутилките за напитки до 3 литра, произведени от полиетилен терафталат 
(PET), трябва да съдържат най-малко 25% рециклирана пластмаса от 2025 г., а 
от 2030 г. - най-малко 30%. 

 производителите на пластмасови бутилки до 3 литра от РЕТ осигуряват 
разделното събиране за рециклиране на отпадъците от тези продукти по реда 
на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.  

 постигат цели за рециклиране, както следва:  

1) поетапно от 2022 г. до 2025 г. – 77% от пуснатите на пазара опаковки за 
съответната година;  

2) от 2026 г. до 2029 г. – 90%. 

Разделно събраните отпадъци се предават за рециклиране за производство 
на предмети от пластмаси, предназначени за храни. 

Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки е първата от всички системи 
за разделно събиране на отпадъците в Р. България. Тя е създадена след приемането на 
Закона за управление на отпадъците през 2003 г. С приемането на Наредбата за 
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опаковките и отпадъците от опаковки през 2004 г. и измененията ѝ впоследствие в 
националното законодателство се регламентира цялостната схема за управление на 
този поток отпадъци, която непрекъснато се разширява и подобрява ефективността си 
през годините.  

На територията на страната оперират няколко организации за оползотворяване на 
отпадъците от опаковки, които имат ангажимента да изпълняват целите за рециклиране 
и оползотворяване на отпадъците от опаковки от името на лицата, които пускат на 
пазара опаковани стоки. 

През 2012 г. с приемането на новия Закон за управление на отпадъците се въведе 
изискването към кметовете на общините да организират въвеждането на системи за 
разделно събиране на отпадъци от опаковки за всички населени места с население по-
голямо от 5000 жители и за курортните населени места.  

Община Поморие има въведена система за разделно събиране на отпадъците от 
опаковки в гр. Поморие и гр. Ахелой. Поставените над 200 цветни контейнера за 
отпадъци от опаковки хартия, картон, пластмаса, стъкло и метал в двете населени места 
се обслужват от организацията по оползотворяване на отпадъците от опаковки 
„Екобулпак“ АД чрез подизпълнител „Зауба“ ЕАД.  

 

Цели и мерки на Подпрограмата за управление на опаковките и отпадъците от 
опаковки за периода 2021-2028 г. 

Настоящата Подпрограма за управление на опаковките и отпадъците от опаковки си 
поставя следните цели: 

Стратегическа цел  

Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци 

Оперативна цел 

Подпомагане постигането на целите за подготовка за повторна употреба и за 
рециклиране на битовите отпадъци 

Стратегическата цел ще се постигне съвместно с Програмата за достигане на целите за 
рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на 
сгради, Програмата за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за 
рециклиране на битовите отпадъци и Програмата за достигане на целите за 
рециклиране и оползотворяване на МРО, изпълнението на които също допринася за 
увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци и 
Програмата за намаляване на количествата и риска от депонираните битови отпадъци и 
други, в т.ч. мярката „Изготвяне и изпълнение на интегриран проект за управление на 
битовите отпадъци, в т.ч. на нови системи за събиране на смесените битови отпадъци, 
разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло, метали, 
биоразградими отпадъци и др.“. 

Целевият индикатор за изпълнение на стратегическата и оперативната цел на 
Подпрограмата за управление на опаковките и отпадъците от опаковки е постигнато 
увеличение на разделно събраните количества отпадъци от опаковки за периода 2022-
2028 г. спрямо периода на предходната ПУО. Текущият индикатор е постигнато годишно 
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увеличение на разделно събраните количества отпадъци от опаковки спрямо 
предходната година. 

 

Мерки 

Предвижда се целите да бъдат постигнати чрез конкретни мерки/дейности, които са 
представени в Плана за действие към настоящата програма. За всяка мярка са посочени 
срок за реализация, бюджет и възможни източници на финансиране, очакван резултат 
от изпълнението на мярката, индикатори за проследяване на напредъка и изпълнението 
на мярката, отговорни лица за изпълнение. 

Мерките, включени в плана за действие към подпрограмата за управление на 
опаковките и отпадъците от опаковки, са насочени основно към повишаване на 
информираността и ангажираността, както на населението на общината като цяло, така 
и на представителите на бизнеса, по отношение на приложението на мерки и практики 
за предотвратяване образуването на отпадъци от опаковки и за разделното им събиране 
и рециклиране.  

Респективно, планът за действие предвижда осъществяването на „меки“ мерки, 
включително за организация и провеждане на информационни кампании за 
предотвратяване на образуването на отпадъци от опаковки, за разделното събиране и 
рециклирането на отпадъци от опаковки. Също така, в плана за действие към 
подпрограмата за управление на опаковките и отпадъците от опаковки е предвидено 
сключването на доброволни споразумения с представители на бизнеса за прилагане от 
тяхна страна на практики за предотвратяване образуването на отпадъци от опаковки от 
стоките, които те предлагат на пазара. 
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План за действие 

Подпрограма за управление на опаковките и отпадъците от опаковки 

Мерки/Дейности Бюджет 
Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализация Очаквани резултати Индикатори за изпълнение 

Отговорност за 
изпълнение 

  (лв.)       Текущи Целеви   

Провеждане на информационна 
кампания за предотвратяване 
отпадъците от опаковки, 
разделното събиране и 
рециклирането им 3 500 

ПОС 2021-2027, 
общински 
бюджет 2022-2028 

Населението и бизнеса са 
информирани и мотивирани за 
действия по предотвратяване 
на отпадъците от опаковки и 
подобряване на разделното им 
събиране     

Отдел 
"Устройство на 
територията и 
опазване на 
околната среда" 
съвместно с 
експерт „Връзки 
с 
обществеността” 

Сключване на доброволни 
споразумения от бизнеса за 
прилагане на практики за 
предотвратяване образуването на 
отпадъци от опаковки от стоки, 
които предлагат на пазара  0 н.п. 2023-2028 

Предотвратени количества 
отпадъци от опаковки 

Планирани 
мерки за 
предотвратяване 
на отпадъците 
от опаковки от 
бизнеса 

Изпълнени мерки за 
предотвратяване на 
отпадъци от опаковки 
от бизнеса Кмет 

Организиране и провеждане на 
кампании за разделно събиране 
на отпадъци от опаковки като част 
от ежегодните кампании за 
разделно събиране на МРО н.п. 

организации по 
оползотворяване 
на отпадъците от 
опаковки 2023-2028 

Допълнителни количества 
разделно събрани отпадъци от 
опаковки 

Брой проведени 
кампании 
годишно 

Най-малко 6 кампании 
за разделно събиране 
на отпадъци от 
опаковки 

Отдел 
"Устройство на 
територията и 
опазване на 
околната среда" 

Общо 3 500             
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V.7. Програма за намаляване на количествата и риска от 
депонираните битови отпадъци 

Депонирането на отпадъците стои на най-ниското ниво в йерархията на управление на 
отпадъците, въведена с европейското и с националното законодателство. Дори и най-
напредналите държави все още не могат напълно да предотвратят депонирането на 
отпадъците. Поради тази причина, основна част от усилията за подобряване на 
управлението на отпадъците са насочени именно към управление и предотвратяване на 
риска от депонираните отпадъци.  

За постигането на тази цел могат да бъдат приложени няколко основни групи мерки, 
както следва: 

 ползване на депа, отговарящи на екологичните нормативни изисквания, които 
минимизират рисковете за околната среда; 

 намаляване на количествата депонирани отпадъци посредством увеличаване 
дела на рециклираните и оползотворени отпадъци; 

 закриване и техническа и биологическа рекултивация на старите депа за 
отпадъци с преустановена експлоатация; 

 последващи след експлоатационни грижи и мониторинг на закритите депа; 
 предотвратяване на депонирането доколкото е възможно на опасни битови 

отпадъци чрез разделното им събиране и предаване за обезвреждане. 

Част от мерките, свързани с подобряване на йерархията на управление на битовите 
отпадъци (рециклиране и оползотворяване на биоразградимите и рециклируемите от 
хартия, метал, пластмаса и стъкло и др.), както и на строителните отпадъци, 
същевременно допринасят и за намаляването на депонираните отпадъци, но са 
включени систематично в предходните програми. 

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% от общото им тегло; 

o до 31 декември 2030 г. - най-малко до 30% от общото им тегло. 

 най-късно до 31 декември 2020 г. и след това количеството на депонираните 
биоразградими битови отпадъци да бъде до 35% 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 
биоразградими отпадъци спрямо количеството на образуваните биоразградими 
отпадъци през 1995 г. в Република България. 

Община Поморие е осигурила инфраструктура за депониране на битовите отпадъци, 
отговаряща на европейските и националните изисквания. Съвместно с останалите 
общини от РСУО Бургас, община Поморие участва в проекта за изграждане на клетка 2 
на Регионалното депо с капацитет от 400 хил. тона, който приключи в края на 2021 г. 
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През 2020 г. общината приключи проект за рекултивация на старото общинско депо за 
битови отпадъци в землището на село Каменар. Рекултивацията обхваща площ от близо 
60 дка.  

На територията на община Поморие не са установени други замърсени в миналото 
площадки за обезвреждане на отпадъци. Общината извършва ежегодно оценка на 
възникнали нерегламентирани замърсявания и изготвя план за поетапното им 
почистване. 

Като част от РСУО Бургас, община Поморие използва съществуващата инсталация за 
сепариране на Регионалното депо за третиране на битовите отпадъци преди тяхното 
депониране. Инсталацията разполага с достатъчен капацитет за третиране на смесените 
битови отпадъци в региона. 

ИОАС посочва община Поморие като една от 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 2018 г. общината е постигнала 17% изпълнение на заложената цел. Очакванията са 
с изграждането на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци 
на територията на регион Бургас, въвеждането на система за разделно събиране на 
зелени и/или биоразградими отпадъци на територията на  общината и изграждането на 
общинска инсталация за компостиране на зелени отпадъци, община Поморие да 
изпълнява целите за ограничаване на количеството депонирани биоразградими 
отпадъци, като по този начин се допринася и за намаляване на количествата депонирани 
битови отпадъци като цяло. 

Цели и мерки на Програмата за намаляване на количествата и риска от 
депонираните битови отпадъци и други за периода 2021-2028 г. 

Настоящата Програма за намаляване на количествата и риска от депонираните битови 
отпадъци си поставя следните цели: 

Стратегическа цел  

Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци 

Оперативна цел 

Изпълнение на целите за ограничаване на количествата депонирани битови 
отпадъци 

За постигането на Стратегическата цел освен Програмата за намаляване на количествата 
и риска от депонираните битови отпадъци, допринасят и всички останали програми. 

Текущите и целеви индикатори за изпълнение на стратегическата и оперативната цел на 
настоящата програма са постигане на до 50% количество на депонираните битови 
отпадъци от общото им генерирано количество до края на 2025 г.   

Мерки 

Предвижда се целите да бъдат постигнати чрез конкретни мерки/дейности, които са 
представени в Плана за действие към настоящата програма. За всяка мярка са посочени 
срок за реализация, бюджет и възможни източници на финансиране, очакван резултат 
от изпълнението на мярката, индикатори за проследяване на напредъка и изпълнението 
на мярката, отговорни лица за изпълнение. 
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В плана за действие към Програмата за намаляване на количествата и риска от 
депонираните битови отпадъци са включени, както инвестиционни мерки, насочени към 
разширяване и усъвършенстване на инфраструктурата за управление на битовите 
отпадъци на територията на общината, така и „меки“ мерки, насочени към укрепване на 
капацитета общината за управление на дейностите свързани с битовите отпадъци и 
повишаване на информираността и ангажираността на обществеността по отношение на 
разделното събиране на битови отпадъци. Предвидени са преобладаващо мерки, които 
общината ще осъществи самостоятелно, но също така и мерки, която следва да бъдат 
реализирани съвместно с другите общини от региона. 

Един от най-основните и мащабни проекти, заложени за изпълнение в програмата от 
мерки, е реализацията на интегриран проект за управление на битовите отпадъци, 
включително за изграждане на нови системи за събиране на смесените битови 
отпадъци, разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло, 
метали, биоразградими отпадъци и др. По проекта могат да се проучат възможностите 
за изграждане на система от подземни контейнери за някои от видовете разделно 
събрани отпадъци, за предоставяне на икономически стимули и съдове и/или чували на 
домакинствата за извършване на разделно събиране на отпадъците, за създаване на 
център за поправка и повторна употреба на стоки на територията на община Поморие и 
др. 

С цел осигуряване на достатъчен капацитет на регионалното депо за депониране на 
битови отпадъци и повишаване на ефективността на дейността му, в плана за действие 
са предвидени мерки, както за изграждане на нова клетка, така и изпълнението на 
проект за закриване и рекултивация на една от съществуващите клетки на депото за 
битови отпадъци. 

С оглед на повишаване на капацитета на община за предоставяне на висококачествени 
услуги свързани с ефективно управление на системите за събиране на битовите 
отпадъци, в плана за действие е предвидено учредяването на ново общинско 
предприятие в община Поморие, което да бъде пряко ангажирано с управлението на 
дейностите с битови отпадъци. 

В плана за действие към Програмата за намаляване на количествата и риска от 
депонираните битови отпадъци е включена и мярка за организация и провеждане на 
кампании, насърчаващи ангажираността на населението на общината по отношение на 
разделното събиране на опасни отпадъци от бита. 
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План за действие 

Програма за намаляване на количествата и риска от депонираните битови отпадъци 

Мерки/Дейности Бюджет 
Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализация Очаквани резултати Индикатори за изпълнение 

Отговорност за 
изпълнение 

  (лв.)       Текущи Целеви   

Изграждане на нова клетка на 
регионалното депо съвместно с 
общините в регион Бургас* 840 000 

отчисления по чл. 64 
от ЗУО, общински 
бюджет, ПУДООС 2026-2027 

Осигурен капацитет на 
регионалното депо за 
депониране на битови 
отпадъци 

Изготвена тръжна 
документация и 
избран 
изпълнител за 
изграждане на 
нова клетка за 
депониране на 
битови отпадъци 

Въведена в 
експлоатация 
клетка на 
регионалното 
депо 

Зам. кмет по 
строителство, 
инфраструктура, 
транспорт и 
управление на 
проекти 

Подготовка и изпълнение на проект 
за закриване и рекултивация на 
клетка 2 на регионалното депо 
съвместно с общините от регион 
Бургас* 360 000 

обезпечения по чл. 
60 от ЗУО, ПУДООС, 
ПОС 2021-2027 г., 
общински бюджет 2027-2028 

Изпълнени 
екологични 
изисквания за 
рекултивация Изготвен проект 

Закрита и 
рекултивирана 
клетка 2 на 
регионалното 
депо 

Зам. кмет по 
строителство, 
инфраструктура, 
транспорт и 
управление на 
проекти 

Изготвяне и изпълнение на 
интегриран проект за управление 
на битовите отпадъци, в т.ч. на 
нови системи за събиране на 
смесените битови отпадъци, 
разделно събиране на отпадъци от 
хартия и картон, пластмаса, стъкло, 
метали, биоразградими отпадъци и 
др.** 785 000 

Програма LIFE, 
отчисления по чл. 64 
от ЗУО, общински 
бюджет 2022-2028 

Подобряване на 
управлението на 
битовите отпадъците в 
общината 

Изготвен 
формуляр за 
кандидатстване; 
Одобрен проект 

Въведени нови 
системи за 
събиране на 
битовите 
отпадъци, вкл. 
за разделно 
събиране 

Зам. кмет по 
строителство, 
инфраструктура, 
транспорт и 
управление на 
проекти и отдел 
"Устройство на 
територията и 
опазване на 
околната среда" 

Създаване на ново общинско 
предприятие за управление на 
дейностите с битови отпадъци в 
община Поморие 2 500 000 

отчисления по чл. 64 
от ЗУО и общински 
бюджет 2022-2023 

Увеличен капацитет за 
управление на 
дейностите по 
отпадъците 

Осигурено 
финансиране за 
закупуване на 
необходимите 
активи   Кмет 



68 

 

Мерки/Дейности Бюджет 
Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализация Очаквани резултати Индикатори за изпълнение 

Отговорност за 
изпълнение 

  (лв.)       Текущи Целеви   

Организиране и провеждане на 
ежегодни кампании за разделно 
събиране на опасни отпадъци от 
бита 14 000 

организации за 
оползотворяване на 
отпадъци 2022-2028 

Увелично количество 
разделно събрани 
опасни отпадъци от 
бита и намален риск 
за околната среда от 
депониране на опасни 
отпадъци 

Брой проведени 
кампании 
годишно 

Най-малко 7 
кампании за 
разделно 
събиране на 
опасни 
отпадъци от 
бита 

Отдел 
"Устройство на 
територията и 
опазване на 
околната среда" 

Общо 4 499 000             

* разходите са изчислени на база прогнозната стойност за реализиране на проектите за изграждане на нова клетка на регионалното депо - 7 млн. лв. и 
рекултивацията на клетка 2 след нейното изчерпване - 3 млн. лв., които са общи за всички общини от регион Бургас и дела на битовите отпадъци от община Поморие 
в общото количество битови отпадъци в РСУО Бургас - около 12% 

** разходите са изчислени на база прогнозната стойност за реализиране на проекта в размер на около 1 млн. евро и условието за осигуряване на съфинансиране 
от бенефициента по програма LIFE от 40% 
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VI. КООРДИНАЦИЯ С ДРУГИ ОБЩИНСКИ И РЕГИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ И 
ПРОГРАМИ 

Програмата за управление на отпадъците на община Поморие е елемент от цялостната 
система за планиране на развитието на общината и региона, поради което в настоящия 
раздел е представена взаимовръзката на общинската ПУО 2021-2028 г. с други 
програмни документи в разглежданата или свързани с нея области (с период на 
действие, обхващат периода след 2020 г.). Връзката между отделните стратегически 
документи е от ключово значение за ефективното осъществяване на  процеса на 
стратегическото планиране в публичния сектор.  

Поставените цели и предложените програми от мерки в рамките на Общинската 
програма за управление на отпадъците на община Поморие за периода 2021-2028 пряко 
допринасят за постигане на две от основните цели, заложени в разработената Стратегия 
за управление на общинската собственост на община Поморие за периода 2019 г. – 
2023 г. Стратегията определя целите, принципите и приоритетите на придобиване на 
общинска собственост, както и управлението и разпореждането с всички имоти и вещи 
общинска собственост. 

По-конкретно, мерките, заложени в Общинската програма за управление на отпадъците 
на община Поморие за периода 2021-2028 г. допринасят за постигането на следните 
основни цели на стратегията за управление на общинската собственост на община 
Поморие за периода 2019 – 2023 г.: 

 Цел 6. Оптимизиране, подобряване и разширяване на общинската 
инфраструктура. 

 Цел  7. Осигуряване на устойчиво развитие на общината, подобряване 
селищната среда, създаване на условия за бизнес, култура, спорт, отдих, 
туризъм и повишаване на сигурността. 

Успешното изпълнение на заложените в програмата за управление на отпадъците мерки 
ще спомогне устойчивото развитие на общината в условията на ефективно управление 
на битовите отпадъци. От своя страна, осъществяването на предвидените мерки за 
изграждане на нова и разширение на съществуващата инфраструктура за управление на 
отпадъците ще допринесе пряко за постигане на горецитираната Цел 6 от стратегията за 
управление на общинската собственост. 

Заложените в общинската програма за управление на отпадъците на община Поморие 
за периода 2021-2028 мерки, също така, пряко допринасят за постигането на една от 
шестте основни цели, поставени от разработената от общината Програма за развитие 
на туризма за периода 2021 – 2027 г. Програмата определя основните цели и мерки, 
насочени към осъществяване на визията на общината, а именно тя да се превърне в 
привлекателна и желана туристическа дестинация и среда за духовен и културен отдих.   

Предложените програми от мерки в рамките на Общинската програма за управление на 
отпадъците на община Поморие за периода 2021-2028 пряко допринасят за постигане 
на Цел 6. Полагане на целенасочени действия за повишаване качеството и стандарта 
на живот на местното население от програмата за развитие на туризма. Повишаването 
на ефективността на изградената система за управление на отпадъците, която ще се 
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постигне в резултат на успешното поетапно изпълнение на мерките, заложени в ПУО за 
периода 2021-2028 г., ще доведе до цялостно подобрение на качеството на живота на 
населението на община Поморие. 

Заложените в общинската програма за управление на отпадъците на община Поморие 
за периода 2021-2028 мерки, също така, ще спомогнат постигането на целевите 
резултати две от четирите основни направления за развитие, идентифицирани в 
предварителния проект на Общия устройствен план на община Поморие за периода 
2020-2040 г.  

По-конкретно, мерките, заложени в настоящата програма за управление на отпадъците, 
ще допринесат пряко за постигане на целите на общия устройствен план на общината по 
Направление 3 и 4, а именно: 

 Осигуряване на подходяща за реализацията на функциите на населените 
места жизнена среда; 

 Осигуряване на екологичен баланс и единство при осъществяване на 
съществуващите и новите функции в общината. 

Включените общинската програма за управление на отпадъците в периода 2021-2028 г. 
мерки са насочени към повишаване на ефективността и екологосъобразността на 
системата за управление на битовите отпадъци и успешната им реализация ще 
допринесе за осигуряване на екологичен баланс в общината и подобряване качеството 
на жизнената среда.  

Поставените цели и предложените програми от мерки в рамките на Общинската 
програма за управление на отпадъците на община Поморие за периода 2021-2028, също 
така, косвено допринасят за постигането на една от основните цели на разработената 
Дългосрочна програма за енергийна ефективност на община Поморие за периода 
2021-2030 г., и по-конкретно, за постигането на Приоритет 2 „Повишаване на 
енергийната ефективност в жилищните сгради на територията на общината“. 
Програмата определя основните приоритети и предвижда системното изпълнение на 
мерки за енергийна ефективност и подобряване функционалността на публичната 
инфраструктура, както и подпомагане икономическо развитие на региона и 
ограничаване на въздействието върху околната среда. 

Мерките, заложени в Програма за управление на отпадъците на община Поморие за 
периода 2021-2028 г. са насочени към повишение на ефективността на общинската 
система за управление на битовите отпадъци; успешната им реализация ще доведе до 
редуциране на емисиите на СО2, както и до спестяването на ресурси, което, от своя 
страна, ще спомогне за подобряване на енергийна ефективност на общината. 

Общинската програма за управление на отпадъците на община Поморие за периода 
2021-2028 г. и, по-конкретно, поставените цели и предложените програми от мерки, са 
съобразени и разработени в съответствие с действащите План за управление на речните 
басейни (ПУРБ 2016 - 2021 г.) за Черноморски район, съгласно РДВ 2000/60/ЕС, План за 
управление на риска от наводнения (ПУРН 2016 - 2021 г.), съгласно Директива 
2007/60ЕС и Програмите от мерки към тях, особено предивид факта, че програмният 
период на ПУО на общината съвпада с периода на актуализирането, изготвянето и 
прилагането на третите ПУРБ (за периода 2022-2027 г.) и вторите ПУРН (за периода 2022-
2027 г.). 
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В тази връзка, заложените в ПУО на община Поморие за периода 2021-2028 г. дейности 
и мерки са съобразени със съответните забрани и ограничения за извършване на 
дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни 
вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3/2000 г. за СОЗ. 

Предвидените в ПУО на община Поморие за периода 2021-2028 г. дейности и мерки 
съответстват на включените в ПУРБ 2016-2021 г. мерки по отношение на „Намаляване на 
дифузното замърсяване от промишлени дейности“, „Опазване на химичното състояние 
на подземните води от замърсяване и влошаване", „Намаляване на замърсяването с 
нитрати от земеделски източници" и, по-конкретно, с изпълнението на мярка DP_14 от 
ПУРБ 2016-2021 г. „Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени 
места" с действие: Изпълнение на проекти за закриване на общинските депа за битови 
отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания, съгласно приложение 2 към 
Националния каталог от мерки“ – програмите от мерки, заложени в ПУО на община 
Поморие за периода 2021-2028 г. предвиждат подготовка и изпълнение на проект за 
закриване и рекултивация на клетка 2 на регионалното депо и изграждане на нова 
клетка на регионалното депо, съвместно с общините в регион Бургас. 

Заложените в ПУО на община Поморие за периода 2021-2028 г. дейности и мерки са 
съобразени и с приложимите Програми от мерки на Плана за управление на риска от 
наводнения, за чието изпълнение е отговорен кмета на община Поморие, включително: 

 Изпълнение на мярка PRE56-PR041-REAC129 от ПУРН 2016-2021 г. „Разширяване 
на 7 "тесните места" като мостове и др., които водят до подприщване на 
речния отток.“ с действие: Разширяване на "тесните места" като мостове и 
др., които водят до подприщване на речния отток - 1 бр. в района на с. Гълъбец 

 Изпълнение на мярка PRE49-PR034-REAC121 от ПУРН 2016-2021 г. „Изграждане 
на нови корекции" с действие: Изграждане на нови корекции L=700 m, Η = 3,2 m 
преди c. Гълъбец. 

 Изпълнение на мярка PRE5-PR02-REAC6 от ПУРН 2016-2021 г. „Създаване на 
управляеми полдери и малки буферни басейни в заливни тераси на реките“ с 
действие: Намаляване на скоростта, задържане на наносите и водните 
количества при преминаване на висока вълна в пасищата и алувиалните гори 
край реките; създаване на обеми за контролирано разтоварване на водните 
количества чрез съществуващите на терена релефни форми ; Поддържане на 
водния режим на съществуващи или възстановени влажни зони (естествени 
заливни гори, лонгозни гори, блата, езера и др). 

 Изпълнение на мярка RE27-REAC28 от ПУРН 2016-2021 г. „Почистване и 
стопанисване на речните легла в границите на урбанизирана територия“ с 
действие: Почистване и стопанисване на речните легла в границите на 
урбанизирана територия на с. Гълъбец. 

 Осигуряване на водозадържане при преминаване на високи води чрез свързване 
на речното корито с влажни зони по естествен начин или чрез савак(ци) и 
канали; поддържане на блатата и езерата в добро състояние Създаване на 
управляеми полдери и малки буферни басейни в заливни тераси на реките; 

 Изграждане на системи за ранно предупреждение, специално адресирани към 
поройни наводнения, дължащи се на интензивни валежи с малък 
пространствен и времеви обхват; 



72 

 

 Дейности за защита на речните брегове и корита от ерозия, вкл. биологично 
укрепване; 

 Постоянен мониторинг на застрояването в близост до заливаемите зони; 
 Премахване на незаконни постройки, подприщващи съоръжения, огради, 

складирани материали и други намиращи се в границите на речните легла или 
дерета; 

 Почистване и стопанисване на речните легла в границите на урбанизирана 
територия; 

 Ефективно управление на водните нива на язовири и ретензионни 
водохранилища. Недопускане на преливане през короната на дигите при 
поройни валежи в сравнително малки водосборни области. 

 Реконструкция и ремонт на язовири; 
 Информиране и осигуряване на широк достъп до информация на населението 

чрез използването на съвременни способи и технологии; 
 Повишаване готовността на населението за реагиране при наводнения; 
 Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите 

свързани с наводненията; 
 Разработване и актуализиране на плановете за защита при бедствия (част 

наводнения); 
 Разработване и изпълнение на областни и общински програми за намаляване 

риска от бедствия вкл. от наводнения. 

Дейностите, произтичащи от прилагането на Програмите от мерки, включени в ПУО на 
община Поморие за периода 2021-2028 г. са съобразени със забраните и ограниченията, 
произтичащи от Закона за водите, и гарантират спазването на всички приложими, 
регламентирани ограничения и забрани, включително: 

 Изискванията, произтичащи от Наредба №6 за условията и изискванията за 
изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, включително рекултивация на 
клетката и собствен мониторинг. Съгласно чл. 44 от същата Наредба, 
оператора трябва да осъществява поддръжка и след експлоатационни грижи 
за площадката на депото в т.ч. контрол и наблюдение на параметрите на ОС 
за срок не по-кратък от 30 години след закриване на депото. 

 Спазване на ограниченията и забраните за извършване на дейности, които 
могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества 
в подземните води, регламентирани в Наредба № 3 / 2000 г. за СОЗ. 

 Съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за водите, основен принцип при отношенията, 
свързани със собствеността върху водните обекти е упражняването на 
собственост без да се допуска нарушаване на целостта и единството на 
хидроложкия цикъл и на природната водна система. 

 При извършване на дейности, граничещи с води и водни обекти - публична 
държавна собственост е необходимо да се определят граници, в 
съответствие с чл. 155, ал. 1, т. 1 от Закона за водите. 

 Забраните на чл.134, т.1, 4 и 6 от Закона за водите за складиране на 
пестициди, депониране и третиране на отпадъци; миенето и обслужването 
на транспортни средства и техника и изхвърлянето на отпадъци. 



73 

 

 Изискванията на чл. 143, т. 1, 3 и 5 от Закона за водите, съгласно които за 
защита от вредното въздействие на водите не се допускат дейности с които 
се нарушава естественото състояние и проводимостта на речните легла, 
бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици и използването им 
като депа за земни и скални маси и съхраняването или складирането на 
материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната 
сила на водата при наводнения. 

 При извършване на дейности, граничещи с води и водни обекти - публична 
държавна собственост е необходимо да се определят граници, в 
съответствие с чл. 155, ал. 1, т. 1 от Закона за водите. 

 Спазване на разпоредбите на чл. 131 от Закона за водите при аварийни случаи, 
създаващи предпоставки за замърсяване на водите, собственикът или 
лицето, експлоатиращо обекта - източник на замърсяване, е длъжно да вземе 
необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от 
замърсяването, съгласно предварително изготвен авариен план и незабавно 
да уведоми басейновите дирекции. 

 Съгласно чл. 16, параграф 6, второ тире от Директива 2000/60/ЕС на 
Европейския парламент и Съвета (приложима съгласно §143 от ПЗР на ЗИД на 
Закона за водите, обн. в ДВ брой 65/2006 г.), следва да се осигури пълното 
преустановяване на заустванията, емисиите и изпусканията на всички 
приоритетно опасни вещества, посочени в Приложение №1 на Наредбата за 
стандарти за качество. 

 Осигуряване на подходящи условия за съхранение на опасни отпадъци при 
които не се допуска замърсяване на подземни и повърхностни води. 

 При извършване на строително - монтажни дейности да се прилагат най - 
добри налични техники, с цел недопускане на замърсяване на повърхностните 
и подземните водни тела. 

 В съответствие с разпоредбите на чл.116 от Закона за водите, всички води и 
водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При 
реализиране на програмата да се предвидят мерки за недопускане на 
влошаване на състоянието на повърхностните и подземните води. 

 Съгласно чл. 118а от Закона за водите за опазване на подземните води от 
замърсяване се забранява пряко и непряко отвеждане на замърсители в 
подземните води. 

 Да се изпълняват приложимите мерки в Програмата на мерки към ПУРБ 2016 
- 2021 г., ПУРИ 2016 - 2021 г., Становище по ЕО на ПУРБ №6-2/2016 г. и 
Становище по ЕО на ПУРН №2-1/2016 г. 
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VII. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ НА 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОТПАДЪЦИТЕ 

Системата за наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението на общинската 
програма за управление на отпадъците на община Поморие за периода 2021-2028 г. е 
разработена в съответствие с изискванията на чл. 49, ал. 4 (т. 21 т. 22) от ЗУО, както и в 
съответствие с рамковите изисквания към разработването на програми за управление 
на отпадъците от общините, заложени в чл. 52 от ЗУО. 

Разработването на система за наблюдение, контрол и отчитане изпълнението на 
Програмата за управление на отпадъците на община Поморие позволяват ефективното 
проследяване на напредъка по постигане на заложените цели, спазване на поставените 
срокове, адекватно разпределение на ресурсите и навременно прилагане на мерки за 
преодоляване на проблеми, възникнали при реализацията на мерките. Системата за 
наблюдение, контрол и отчитане също така идентифицира случаите, при които се налага 
предприемане на действия за актуализация на Програмата.  

Основните отговорности свързани с общата организация на наблюдението на 
изпълнението на общинската програма за управление на отпадъците ще бъдат вменени 
на кмета на община Поморие.  

Наблюдението на изпълнението на Програмата за управление на отпадъците ще се 
осъществява чрез периодично събиране на информация, свързана с постигнатия 
напредък по изпълнение на заложените в Програмата мерки и степента на постигане на 
ключовите индикатори. На базата на събраната информация ще бъде извършван анализ, 
включително по отношение на възникнали при изпълнението на Програмата проблеми 
и причините довели до тях. Също така, за всяка мярка ще се наблюдава и придържането 
към разработения план-график, както и степента на изразходване на ресурсите.  

Общината ще изготви процедурни правила за целите на наблюдение и оценка на 
Програмата, които ще регламентиране процеса на събиране и систематизиране на 
данните за заложените в Програмата индикатори, както и отговорностите на 
общинските звена, имащи пряко отношение към изпълнението на конкретните мерки от 
Програма, и на служителя, отговорен за систематизиране. Процедурните правила, също 
така, ще очертаят методиката за извършване на анализ и оценка на напредъка в 
изпълнение на мерките, както и причините за неизпълнение или за изоставане в 
изпълнението. На тази база, общината ще изготвя годишен доклад за напредъка по 
изпълнение на мерките и програмните цели. 

Контролът върху изпълнението на Програмата за управление на отпадъците ще се 
осъществява от Общинския съвет. В срок до 31 март на съответната календарна година, 
кметът на общината ще представя на Общинския съвет годишен доклад за изпълнение 
на програмата за предходната година. С цел информиране на обществеността, 
годишните отчетни доклади за изпълнението на Програмата за управление на 
отпадъците ще се публикуват и на официалната интернет страницата на общината. 

Актуализация на Програмата за управление на отпадъците ще бъде извършвана в 
случай на промяна във фактическите и/или нормативните условия и, а именно: (1) 
промени в изискванията, произтичащи от европейското и българското законодателство, 
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които налагат съществени промени в заложените стратегически и оперативни цели и в 
планираните мерки за тяхното постигане; (2) идентифицирана необходимост от 
осъществяване на допълнителни мерки и/или замяна на някои от заложените мерки, 
които не дават очаквания предварително резултат, поради значително изоставане в 
изпълнението и постигането на целевите индикатори; (3) други непредвидени 
обстоятелства, които обективно налагат актуализация.  

Процедурата на актуализация ще включва изготвяне на ревизиран вариант на 
Програмата за управление на отпадъците на община Поморие, провеждане на публично 
обсъждане, прилагане на законодателството за екологична оценка на планове и 
програми, внасяне на актуализираната програма за одобрение и приемане от Общински 
съвет на община Поморие. 
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 


