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Списък на използваните съкращения : 

 

 

ГПСОВ  Градски пречиствателни станции за отпадъчни води 

ЕЕО електрическо и електронно оборудване 

ЕК   Европейска комисия 

ЕС  Европейски съюз 

ЗВ Закон за водите 

ЗМДТ Закона за местните данъци и такси  

ЗООС  Закон за опазване на околната среда 

ЗОП  Закона за обществените поръчки 

ЗУО  Закон за управление на отпадъците 

ИАОС  Изпълнителна агенция по околна среда 

ИУМПС  Излезли от употреба моторни превозни средства 

МОСВ  Министерство на околната среда и водите 

МПС  Моторни превозни средства 

МРРБ  Министерство на регионалното развитие и 

благоустройство 

НУБА Негодни за употреба батерии и акумулатори  

НПО  Неправителствени организации 

НПУДО  Националната програма за управление на дейностите 

по отпадъците 

ПСОВ  Пречиствателни станции за отпадъчни води 

ПУДООС  Предприятие за управление на дейностите по 

опазване на околната среда 

РИОСВ  Регионална инспекция по околна среда и води 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

В Чл. 52 на  Закона за управление на отпадъците е записано: 

 (1) Кметът на община разработва и изпълнява програма за управление 

на  отпадъците за територията на съответната община. 

(2) Програмата е неразделна част от общинската програма за околна 

среда.  

(3) Програмата по ал. 1: 

1. се разработва и приема за период, който следва да съвпада с периода на 

действие на Националния план за управление на  отпадъците; 

2. се актуализира при промяна във фактическите и/или нормативните 

условия. 

(4) Програмата се разработва в съответствие със структурата, целите и 

предвижданията на Националния план за управление на  отпадъците. 

(5) Програмата включва необходимите мерки за изпълнение на 

задълженията на кмета на община и изискванията, посочени в глава втора, 

раздел III.   

(6) Кметовете на две или повече общини, включени в регион по чл. 49, 

ал. 9, могат да разработят обща програма за управление на отпадъците в 

случай, че задълженията, отговорностите и мерките, засягащи отделните 

общини са ясно разграничени в програмата.  

(7) Програмата за управление на  отпадъците се публикува на интернет 

страницата на съответната община с цел осигуряване на обществен достъп.  

(8) Програмата се приема от Общинския съвет на съответната община, 

който контролира изпълнението й. 

(9) Кметът на общината информира ежегодно Общинския съвет, в срок до 

31 март за изпълнението на програмата през предходната календарна година. 

 

Актуализираната Програма за управлението на дейностите по отпадъците 

на местно ниво в община Поморие е изготвена в съответствие с  

Националното и Европейското законодателство, които изискват разработване  

на програми за управлението на дейностите по отпадъците на национално и 

местно ниво, както и актуализация на съществуващи програми, в 

съответствие с нови изисквания.  

Първата общинска програма за управление на дейностите по отпадъците в 

община Поморие е разработена и приета през 1998г. 
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Чл.29, ал.3, т.2 на Закона за управление на отпадъците вменява задължението  

и изискването разработените Програми при промяна във фактическите и/или 

нормативните условия да се актуализират.  

В тази връзка Община Поморие  изпълнява задълженията си до момента в 

тази насока и е извършила,  а общинския съвет е приел следните 

актуализации: 

 

Версия Дата на 

изготвяне 

Описание Период 

на 

действие-

година 

Решение № / 

Дата на 

приемане 

Първоначална 1998г. Общинска програма за 

управление на отпадъците 
1998-2005  4/07.07.1999г. 

Актуализация на 

Първоначалната 

програма 

Мес. 

Август 

2002 

Актуализациятя е разработена 

на основание чл.27 от 

ЗОВВООС(бр.86/1997г. ДВ )с 

цел привеждане в 

съответствие с новоизлезли 

нормативни документи:  

-ПМС №131/2000г.-Наредба 

за третиране и 

транспортиране на 

отработени масла и 

нефтопродукти; 

- ПМС №134/2000г.-Наредба 

за третиране и 

транспортиране на отпадъци 

от батерии и акумулатори; 

-ПМС №260/2000г.-Наредба 

за третиране и 

транспортиране на лампи, 

съдържащи живак; 

-ПМС №262/2000г.-Наредба 

за опазване на почвите при 

употреба на утайки от 

пречистване на отпадъчни 

води; 

- ПМС №262/2000г.-Наредба 

за намаляване на 

замърсяването с отпадъци 

от МПС; 

2002-2005 373/27.09.2002г. 
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-Преглед на извършеното от 

Общината до момента; 

 

 

   

Актуализация на 

Плана за 

действие в 

съответствие с 

изискванията на 

МОСВ  

Мес. 

Август 

2002 

Относно по-ефикасни 

действия по изпълнението на 

Националната програма и 

постигане на по-добри 

резултати в рамките на 

националната кампания ЗА 

ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА 

2002-2005 

г. 

373/27.09.2002г. 

Актуализация 

към част „Цели” 

и „План за 

действие”период 

2006-2011г. 

 Актуализацията е свързана с 

изпълнение на новите 

нормативни документи 

изискващи разделното 

събиране на масово 

разпространените отпадъци. 

Приоритетни насоки, 

залегнали в актуализацията: 

-Предотвратяване и 

намаляване образуването на 

отпадъци; 

-Оползотворяване, повторно 

използване и рециклиране; 

-Подобряване организацията 

на събиране и 

транспортиране; 

-Екологосъобразно 

обезвреждане на 

отпадъците; 

-Намаляване на риска от 

стари замърсявания с 

отпадъци; 

-Правно регулиране; 

-Работа с обществеността; 

-Подобряване на системата 

за мониторинг. 

2006-

2011г. 

 

Съгласно екологичното законодателство, нормалния срок за действие на 

програмата е 3 години. 

Настоящата програма е разработена за период 2012-2020г., отчитайки 

средносрочния и дългосрочния период за изпълнение приложения План за 
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действие. 

При актуализиране на Програмата за управление на дейностите по 

отпадъците на територията на Община ПОМОРИЕ са използвани 

предоставени материали от сектор ”Екология” при Общината, като е спазена 

структурата на  Програмата съгласно “Ръководството за разработване на 

общински програми за управление на дейностите по отпадъците” на 

МОСВ. утвърдено със Заповед № РД – 167 от 24.03.2006г. на министъра 

на околната среда и водите, както  и ЗУО, ЗООС и произтичащите от тях 

подзаконови актове.  

Актуализираната програма за управление на отпадъците в Община 

Поморие  е неразделна част от “Актуализация на Програма за опазване на 

околната среда на Община Поморие”за периода 2011 – 2013 г. разработена на 

основание чл.79, ал.1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/. 

 В процеса на разработване на Програмата са проведени са консултации 

в Община Поморие с експертит, имащи отношение към проблема.  

 Извършено е наблюдение върху състоянието на сметището, 

обслужващо Общината в землище на село Каменар, намиращо се на около 10 

км от град Поморие. 

 Актуализираната програма за управление на дейностите по 

отпадъците в Община Поморие се изготвя във връзка с чл.29, ал.3, т.2 от 

Закона за управление на отпадъците: „програмите се актуализират при 

промяна във фактическите и/или нормативните условия” . 

 В тази връзка налице са следните нормативни условия: 

 -Оперативна програма”Околна среда 2007-2013г.; 

 -Национална програма за управление на дейностите с отпадъците 

2009-2013г.; 

 -Национален стратегически план за управление на отпадъците от 

строителството и разрушаването на територията на Р. България за период 

2011-2020г.; 

 - Национален стратегически план за поетапно намаляване на 

количествата на биоразградимите отпадъци предназначени за депониране 

за период 2010-2020г.; 

 -Приложение на Директива 2002/96/ЕС за отпадъци от електрическо 

и електронно оборудване; 

 Директива 2002/95/ЕС за ограничаване използването на някои опасни 

вещества в електрическото и електронното оборудване; 

-Включване на община Поморие в проект за регионално управление на 
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отпадъците в регион Бургас, на базата на който финансирането ще бъде от 

Европейския съюз и републиканския бюджет на страната по инвестицията 

ИСПА Мярка 2003/BG/16/Р/РА/004”мерки за управление на отпадъците в 

региони Бургас, Добрич и Провадия”. 

Актуализацията на програмата новите насоки в изменението на ЗУО, 

приети на второ четене , които са свързани със следните нови изисквания: 

 „Общинските съвети, а не кметовете ще решават кой и как ще строи и 

управлява площадките за безвъзмездно предаване на разделно събрани 

битови отпадъци. Фирмите оператори ще бъдат ангажирани чрез възлагане на 

обществена поръчка или чрез публично-частно партньорство с местната 

управа. Възможно е съветите да отдават площадките за смет на общински 

дружества”. 

Такива промени в новия проектозакон за управление на отпадъците е 

приела на второ четене парламентарната комисия по околна среда на 

извънредно заседание на 2 март 2012г.  Гласувано е преценката да се прави от 

общинските съвети, а не кметовете да избират оператори, както предвиждаше 

едно от по-ранните предложения. 

"Общинските съвети не могат да вземат друго решение освен по Закона за 

обществените поръчки",  като се разширяват възможностите за избор на 

местните власти кой и как да изгражда и управлява площадките за отпадъци. 

 С промените Народното събрание задължи със закон кметовете най-

малко три години преди изчерпване на обема на депото за отпадъци или 

изтичане на експлоатационния срок на инсталацията да предприемат 

действия за изграждане на ново съоръжение. 

Кметът на общината може да предприеме действията самостоятелно, 

или, ако участва в регионално сдружение с други общини, които ползват 

същото депо - съвместно с другите кметове. 

Общините-членове на регионалното сдружение сами ще определят 

собствеността на регионалното дело или съоръжение за третиране на 

отпадъците. Собственик може да бъде общината, която притежава терена, 

съоръжението може да е съсобственост на общините-членове на 

сдружението, както и съсобственост между финансиращия частен партньор 

и общината-собственик на терена или всички общини, членуващи в 

сдружението. 

Цената за третиране на тон отпадък, постъпил в регионалната система 

за управление на отпадъците, е еднаква за всички членове на регионалното 

сдружение и от нея не може да се формира печалба за сдружението. 



Актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на 

Община Поморие 2012-2020г.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

 

       10 

Община, неучастваща в регионалната система за управление на 

отпадъците, може да ползва същата или друга, при условия и цени, 

определени от съответното регионално сдружение, прие Народното 

събрание. 

Едрогабаритните и опасните отпадъци на гражадни и фирми ще се 

предават безплатно на общинските площадки. Тази разпоредба, записано в 

проектозакона за управление на отпадъците, ще може да се прилага и за 

всякакви други видове отпадъци. Така, например, когато хората връщат за 

рециклиране стари електроуреди,  няма да получават пари за това. Тези 

текстове бяха гласувани  на второ четене от депутатите от комисията по 

околна среда.  

Притежателите на търговски обекти пък с разгърната площ над 500 кв. 

метра и на производствени, стопански и административни сгради ще събират 

задължително разделно отпадъците от опаковки, които формират. Те ще се 

задължават да сключат договор с организации за разделно събиране или с 

лица с разрешително да извършват дейности с отпадъците. Тези изисквания 

ще се реализират според посочените нови текстове в закона за отпадъците, 

приети на второ четене в Комисията по екология. Текстът е отложен за 

приемане, поради възникнала дилема, дали е редно да се заплаща повторно – 

веднъж за такса смет и втори път за извозване на разделно събрания боклук. 

Търговците ще имат задължение да осигурят нужните условия – място 

със съдове, където да събира боклука, а организациите да минават веднъж 

или два пъти седмично да го извозват. 

Законовите промени предвиждат реализиране на системи за разделно 

събиране на отпадъците от опаковки, с които да се ангажират не по-малко от 

6 млн. жители на територията на цялата страна и задължително да включват 

всички населени места с население надвишаващо 5000 души и курортните 

селища.  

Предвиждат се по-високи санкции за нарушаване на принципа на 

разделно събиране на отпадъците и за изхвърляне на боклуци от физически 

лица на неразрешени места - между 500 и 1000 лева. 

От 3 до 10 хил. лв ще плаща и едноличен търговец или юридическо лице, 

което съхранява или изхвърля отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти така, че да замърсява почвата. 

Такава е глобата и за изгаряне на отработени масла по начин, който да 

доведе до превишаване на установените норми за допустими емисии на 

вредни вещества във въздуха. 
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Същата ще е и санкцията, ако някой изхвърля отработени масла и 

отпадъчни нефтопродукти в съдове за събиране на битови отпадъци, както 

и ако съхранява отработени масла на площадки за временно съхранение, 

които не отговарят на законовите изисквания, както и смесването на 

моторни и трансмисионни масла с други отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти. 

Проектът на новия ЗУО предвижда още кметовете да избират 

площадките за отпадъци, като те ще са задължителни за всички населени 

места над 10 000 жители 

Освен това Република България най-късно до 1 януари 2020 г. трябва да 

постигне подготовка за втора употреба и рециклиране на отпадъци от 

хартия, картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и от други 

източници не по-малко от 50% от общото тегло на тези отпадъци, които се 

формират в страната.  

Най-късно до 31 декември 2020 г. трябва да ограничим количеството 

депонирани биоразградими битови отпадъци до 35% от общото количество 

на същите отпадъци, които са образувани в България през 1995 г. 

 

I. ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА  

Програмата обхваща всички дейности, които произтичат като 

задължение на Община Поморие, съгласно разпоредбите на ЗУО и неговите 

подзаконови разпоредби, произтичащите задължения от ЗМСМА и ЗООС. 

Програмата е съобразена също така и с факта, че през последните 

години общината се развива като територия за рекреация, отдих, 

балнеолечение и курорт. Това води до нарастване броя на приходящото 

население; генериране на допълнителни количества отпадъци; главно с 

характер на битови отпадъци; нарастване на потенциалния риск от 

замърсяване на околната среда и не на последно място поставя отговорни 

задачи пред общинските власти за предприемане мерки и осъществяване на 

действия за намаляване количеството на отпадъците, дейностите по 

събиране, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на битови 

отпадъци, отпадъци от опаковки, строителни, болнични, производствени и 

опасни отпадъци, отпадъци от зелената система на общината, включително 

осъществяваният контрол над управление на дейностите по отпадъците: 

По смисъла на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, посочените 

дейности са дефинирани както следва: 

третиране на отпадъците е събирането, съхранението, 
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оползотворяването или обезвреждане на отпадъците и всички междинни 

операции, както и повторното им използване, рециклиране и възстановяване 

или производство на енергия и материали от отпадъци; 

 оползотворяване на отпадъци е използването им като гориво или по 

друг начин за получаване на енергия, рециклиране или възстановяване на 

органични вещества и неорганични материали, възстановяване на 

компоненти, използвани за намаляване на замърсяването, повторно 

рафиниране на масла и др.; 

 обезвреждане на отпадъците е всяка от дейностите депониране, 

обработване на замърсени земи и почви, повърхностни заграждения, 

специално проектирани депа, биологично третиране, физика-химично 

третиране, постоянно съхраняване, смесване преди предаване за 

обезвреждане, съхраняване до извършване на която и да е от горните 

операции, освен временно съхраняване до събирането на отпадъците от 

мястото на образуване; 

  рециклиране на отпадъците е дейност за възстановяване или 

възобновяване на суровинните им свойства; 

 преработване на отпадъците е дейност, която променя свойствата 

или състава им, като ги превръща в суровина за производство на крайни 

продукти или в крайни продукти;  

 повторно използване на отпадъците е използването им като 

продукт, който веднъж вече е бил използван в същата форма и за същата 

цел; 

временно съхранение е дейност, свързана със складирането на 

отпадъците на площадки при мястото на образуването им или със събирането 

им на площадките за срок, не по-дълъг от 3 години при последващо предаване 

за оползотворяване и 1 година при последващо предаване за обезвреждане. 

По смисъла на ЗУО, различните видове отпадъци имат определения, 

както следва: 

  битови отпадъци са отпадъците, които се получават в резултат от 

жизнената дейност на хората по домовете, в административните, социални и 

обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговски обекти 

и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и 

забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време 

тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с 

битовите; 

отпадъци от опаковки са всякакъв вид опаковки или опаковъчни 
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материали, които попадат в обхвата на определението за "отпадък" по 

смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗУО, с изключение на остатъците, получени от 

производствени процеси. 

строителни отпадъци са отпадъците, получени в резултат от 

строителна дейност на строителни площадки, както и отпадъци от разрушаване 

или реконструкция на сгради и съоръжения; 

отпадъци от растителен произход, получени в резултат от 

поддръжката на градинско-парковите територии на общината. 

производствени отпадъци са отпадъците, образувани в резултат от 

промишлена дейност на физически или юридически лица; 

болнични отпадъци са отпадъците, образувани в резултат на работата на 

заведения за лечение и здравеопазване, като отпадъците се характеризират 

с опасни и неопасни свойства; 

отпадъци от моторни превозни средства, са отпадъци по смисъла на 

§ 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на  Наредба за изискванията за 

третиране на отпадъци от МПС.  

опасни отпадъци - са отпадъци, чиито състав, количество, и 

свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда, притежават 

едно или повече свойства, които ги определят като опасни и/или съдържат 

компоненти, които ги превръщат в опасни и/или са определени като такива 

според Базелската конвенция за контрол на транс граничното движение на 

опасни отпадъци и тяхното обезвреждане. 

Основните цели на настоящата програма са свързани с 

осигуряване на чиста околна среда на територията на общината. Те се 

свеждат до: 

-Подобряване организацията сметосъбиране и сметоизвозване в 

населените места и селищните образования; 

 -Търсене на възможности и използване на финансови лостове за 

въздействие с цел намаляване на количеството формирани отпадъци; 

 -Обвързване на разходите за събиране,депониране и обезвреждане на 

отпадъците с такса смет, която се гласува от Общинския съвет ежегодно; 

 -Приемане решения за управление на дейностите с отпадъци на местно 

ниво, свързани с нормативни актове, приети на национално ниво; 

 -Активна работа с обществеността, неправителствените организации и 

фирмите, свързана с предотвратяване възникване на нерегламентирани 

сметища, подобряване отговорността на населението и фирмите, провеждане 

на акции за почистване на замърсени райони; 
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 -Повторно използване и рециклиране на отпадоците; 

   

II. ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА  

 През последните години се констатира непрекъснато нарастване на 

генерираните отпадъци в Община Поморие в резултат на урбанизацията на 

района, развитието на туризма и непрекъснато нарастване на количествата на 

генерираните отпадъци от жизнената дейност на хората, производството и 

търговията. 

 Това налага предприемане на мерки за намаляване на общото им 

количество, повторната им употреба и увеличаването на рециклирането и 

оползотворяването им. 

 Принципите на програмата отговарят на залегналите в международните 

правни актове, по които РБългария е страна, на общата европейска и 

националната политика в тази област, както и основните принципи, на които 

се основава Националната програма за управление на дейностите по 

отпадъците. 

 Те са разписани във всички документи : 

 устойчиво развитие(Закон за опазване на околната среда); 

 принцип на предотвратяването и йерархия на управлението на 

отпадъците(Закон за управление на отпадъците); 

 принцип на превантивността-предимство на предотвратяването 

на замърсяване при последващо отстраняване на вредите, причинени от 

него (Закон за опазване на околната среда); 

 принцип на самостоятелността при управление на 

отпадъците(Закон за управление на отпадъците, национална програма за 

управление на дейностите на отпадъците); 

 най-добри налични техники, неизискващи прекомерни 

разходи(Закон за управление на отпадъците, Закон за опазване на околната 

среда); 

 ”замърсителят плаща” и в частност „отговорност на 

производителя” (Закон за управление на отпадъците); 

интегрирано управление на отпадъците(Закон за опазване на 

околната среда , Закон за управление на отпадъците); 

участие на обществеността(Закон за опазване на околната среда , 

Закон за управление на отпадъците). 

 Принципите на програмата са свързани с осигуряване на чиста околна 

среда за здравословен начин на живот на населението и летовниците, 
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минимизране на епидемии, възникнали в резултат на замърсяване с отпадъци, 

недопускане замърсяване на водите и почвата с отпадъци, осигуряване на 

чисти води за къпане и на чисти плажове за рекреация. 

  

ІІІ. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА 

Както е посочено и по-нагоре,  актуализираната програма за управление 

на дейностите по отпадъците в община Поморие  е неразделна част от 

Актуализация на Програма за опазване на околната среда на Община 

Поморие за периода 2011 – 2013 г. разработена на основание чл.79, ал.1 от 

Закона за опазване на околната среда /ЗООС/. 

В Програмата за опазване на околната среда на Община Поморие за 

периода 2011 – 2013 г. подробно е разработена частта : обща характеристика 

на Общината.  

По-надолу  са отразени най-важните характеристики, имащи отношение 

към проблемите с управление на дейностите по отпадъците на територията на 

Община Поморие. 

 Спазени са дадените указания в “Ръководство за разработване на 

общински програми за управление на дейностите по отпадъците” по 

отношение обема и съдържание. 

 

1.Географска харектеристика на територията на общината 

 Географско положение спрямо територията на страната, близост до 

гранични пунктове, транспортни оси(прилага се карта на територията) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пътна карта на община Поморие 
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Община Поморие е разположена в източната част на България, върху 

площ от 413 304 дка, което представлява 0.37 % от територията на страната. 

Общински център е град Поморие с географски координати 42 33 N; 27 39 E. 

Община Поморие граничи с общините Бургас, Айтос, Руен, Долни чифлик и 

Несебър. На изток граничи с Черно море. Намира се на 20 км от Бургас и на 

18 км от курортен комплекс Слънчев Бряг. 

 Граничи с Първокласен път 9: Бургас-Варна. 

 Общината има излаз на Черно море чрез пристанище Поморие. 

 Близостта до транспортна ос е приоритет на общината в решението 

формираните отпадъци да се извозват на регионално депо-с. Полски Извор. 

Община Поморие е включена в Регион Бургас, в който ще се реализира 

проект по програма ИСПА – № ЕUROPEAID 117408/D/SV/BG „Изготвяне на 

мерки за управление на отпадъците за региони Бургас, Добрич и Провадия”. 

За регион Бургас се предвижда изграждане на регионално депо, разположено 

в землището на с. Полски извор, община Камено. Депото ще приема за 

обезвреждане отпадъците от общините: Бургас, Средец, Камено, Несебър, 

Поморие, Айтос, Руен, Карнобат и Сунгурларе. Към проекта е предвидено 

изграждането на две претоварни станции в района на гр. Карнобат – за 

общините Карнобат и Сунгурларе и в района на община Несебър – за 

общините Несебър и Поморие. 

 

Топографска характеристика 

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 – 350м. 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 Черно море.  

 

Поземлени и горски ресурси-площи, процентно съдържание 

 Обработваемата земеделска земя на територията на общината е 

120 426.6 декара, а необработваемата – 5852.9 декара.  

Обработваема земя декара 120426,6 

Семейни градини-общо 727,6 

  от които зеленчуци (семейни 

градини) 551,3 

  от които овощни насаждения 143,2 
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(семейни градини) 

Необработвана земеделска земя 5852,9 

   в т.ч. изоставени овощни видове 200,6 

   в т.ч. изоставени лозя 1206,5 

 

Обработваемата земеделска земя на територията на общината е 

120 426.6 декара, а необработваемата – 5852.9 декара.  

 

Обработваема земя декара 120426,6 

Семейни градини-общо 727,6 

  от които зеленчуци (семейни 

градини) 551,3 

  от които овощни насаждения 

(семейни градини) 143,2 

Необработвана земеделска земя 5852,9 

   в т.ч. изоставени овощни видове 200,6 

   в т.ч. изоставени лозя 1206,5 

 

В земеделието преобладават производителите, обединени в кооперации, а 

така също и частни физически лица. Юридически лица имат незначителен дял 

в земеделието. Липсват сдружения на производителите, които са съвременна 

и много конкурентна форма на работа, която се подкрепя както от политиката 

на държавата така и от политиката на Европейския съюз. 

Използвана земеделска площ (ИЗП) по форма на собственост (дка/ 

 

 

Форма на собственост 

Дър

жавн

а 

Общи

нска  

Частна 

собствен

ост на 

коопера

тори 

Частна 

собствено

ст на 

юридичес

ки лица 

Частна 

собственост 

на 

физически 

лица 

Община 

Поморие 

1588,

0 2442,5 99512,2 2974,3 49776,8 

 

Юридически статут на земеделските стопанства (брой): 
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Трайни насаждения: 

Те заемат общо към 33563,2 декара, от които лозя – 29705.9,  към 3655 

декара  насаждения – череши, праскови, ябълки, круши, кайсии, орехи, 

бадеми и други.  

Възстановено е отглеждането на домати и пипер – до 1000 декара. 

Според геоботаническото райониране на България землището на 

община Поморие попада в геоботанически район Южно крайбрежие на 

Западнокрайбрежен Черноморски окръг от Евскинската провинция на 

Европейската шириколистна горска област (Бондев, 1997), 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юридически статут 

  

Физическ

и лица 

Еднолични 

търговци  
Кооперации  

Търговски 

дружества 

Сдружения 

на 

физически 

лица  

Други  Общо  

  

Община 

       

Поморие 

 

2737 

 

12 

 

13 

 

12 

 

 

 

3 

 

2777 
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Водни ресурси 

 Община Поморие попада в Черноморският район за басейново 

управление. 

 

 

 
 

 Съгласно Приложение XI на РДВ 2000/60/ЕС попада в следните екорегиони : 

- Екорегиони за реките и езерата – Източни Балкани и Понтийска 

провинция; 

- Екорегиони за крайбрежните води – Черно море. 

Реките се характеризират със силно изразена междугодишна (висок 

коефициент на вариация) и вътрешногодишна неравномерност. Пълноводието 

е през февруари-март. Летните месеци са изключително маловодни. Това се 

дължи на специфичния климат, формиран под влиянието на трите морета – 

Черно, Мраморно и Бяло. Поради засиленото влияние на Средиземно море - 

климатът в района има преходно-средиземноморски характер: максимален 

валеж през ноември-декември, минимален – през август, по-големи валежи 

през студените месеци на годината, сравнително по-висока средна годишна 

температура. 

Община Поморие на изток граничи с Черно море. През територията на 

общината протичат р.Ахелой и р.Хаджийска. В близост до гр.Поморие е 

разположено Поморийското езеро-рамсарско място, влажна зона, ЗЗ, ЗМ. 

Черно море 

Водите на Черно море се считат за слабо солени в сравнение с водите 

на Световния океан. Използването на морето като рекреационен ресурс се 
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определя от термичния му режим - температура на водата над 18С от юни до 

края на октомври.  

Морският бряг е нисък, песъчлив, с напълно открит хоризонт на изток и 

запад, защитен на север от Стара планина. Общата площ на плажовете в 

община Поморие е 268000 м
2
. 

Районът на водоползване около гр.Поморие е включен в националната 

система за мониторинг и качеството на морските води периодично се следи 

от РИОСВ-Бургас. 

За пръв път през 1998 г. гр. Поморие е удостоен с наградата на 

кампанията “Син флаг”, а през следващите години градът се утвърждава като 

редовен участник в кампанията. Наградата възнаграждава управлението на 

града за вземане на мерки зачисти и безопасни плажове, за управлението им с 

грижа за околната среда, както и за предприемане на стъпки за целесъобразно 

ползване на ресурсите като цяло.  

Като цяло качеството на морските води в района на община Поморие е 

подобрено в сравнение с 90-те години на миналия век. Причина за това е 

преустановяване на директното вливане на непречистени битови и 

промишлени отпадни води от град Поморие и изграждането на ГПСОВ – 

Поморие.  

Поморийско езеро 

Поморийското езеро е свръхсолено езеро с естествен произход – лагуна 

на морския бряг. Заема площ от 850 ха. Намира се на 2 км северно от 

гр.Поморие. Разположено е меридиално, успоредно на брега на Черно море, 

от което го отделя ниска пясъчна коса с дължина около 7 км и ширина до 100-

200 м. Равнището на Поморийското езеро е средно с 0,6-0,7 м по-ниско от 

равнището на морето (има сезонни колебания). Максималната ширина на 

езерото е 1,8 км. Западния край на Поморийското езеро е нисък, заблатен, с 

много солници – районът се нарича “Голямото езеро”. В северозападната част 

при дъждове в езерото се стичат малки ручеи, там постъпват в него и 

подпочвени води. Изпарението от езерото превишава 3-4 пъти естествения 

приток на вода. Сега притокът на вода се регулира чрез изкуствен канал с 

шлюз, като свързва южната част на езерото с Черно море. Бреговете са  

укрепени с насипи, а на места и със стени.  

Основната част от Поморийското езеро е открита водна площ без 

растителност. Част от езерото е превърната в солници, които представляват 

множество хиперхалинни басейни със средна соленост на водите около 50 

промила (хлорност 28 промила). През пролетните дъждове солеността спада 
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до около 30 промила, я към края на лятото достига 70-80 промила. Лятната 

соленост на района около Поморие, в който се добива сол – т.нар. “Малко 

езеро” е над 100 промила.   

Всички сололюбиви организми участват в образуването на черна мазна 

сероводородна тиня, която се натрупва върху езерното дъно и се използва за 

лечебни цели. В специално създадените солници от водата на Поморийското 

езеро годишно се добиват около 6 000 т морска сол. 

Поморийското езеро е практически запазено от замърсяване и е една от 

запазените относително чисти лагуни по крайбрежието ни. Проблем 

представлява все още замърсеността с битови отпадъци покрай ромския 

квартал, както и бракониерския лов. Предишното частично замърсяване 

от битово-фекалните води на почивните станции, изградени по пясъчната 

коса е преодоляно - в района е изградена локална помпена станция 

свързана с градския колектор и по този начин отпадните води се  включват 

в градската канализация. Помпената станция фунционира само през 

лятото и се поддържа от собствениците на почивните станции, работещи 

само през активния туристически сезон.  

Река Ахелой 

Река Ахелой извира на около 1,5 км от с.Дрянковец, в местността 

“Адата” – източно разклонение на Карнобатско-Айтоската планина. Тече в 

алувиалната долина на изток и югоизток и се влива в Черно море южно от 

с.Ахелой. дължината на реката е 39,9 км, а средно-годишния й отток е около 

0,7 м
3
/сек. Ледови явления се явяват максимално 10-20 дни/годишно. Средно-

годишната мътност на реката е 100 до 1000 г/м
3
, а минарелизацията – 500 до 

600 Река Ахелой се замърсява от намиращите се по долното й течение 

животновъдни ферми. В района на устието в нея се заустват и битово-

фекалните води на с.Ахелой. Самопречиствателната способност на реката е 

намаляла поради това, че в горното и средното й течение има няколко 

микроязовира. В засушливи години това води до прекъсване на водния ток.    

В средното и долно течение на реката се намират множество живописни 

места, представляващи интерес за риболовния туризъм. Устието на р. Ахелой 

е включено в новата Рамсарска територия “Поморийско езеро” с площ 814 ха. 

Това се дължи на факта, че районът е ценен по отношение на орнитофауна и 

биоразнообразие. 

Река Хаджийска 

Тя извира от извор-чешма на около 2 км от с.Добра Поляна, 

разположено в Еминската планина. В горното си течение тече на югоизток в 
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тясна долина в продължение на 1,5 км., след това навлиза в широка 

плодородна долина с дължина около между 1,5-2 км с несиметричен 

коритообразен напречен профил между Еминската и Източната част на 

Карнобатско-Айтоската планина. Левия й склон е по-висок от десния и по-

стръмен. До с.Гълъбец речното корито е дълбоко, с множество меандри. 

Долината на реката под с.Гълъбец е тясна, със слаби наклонени и ниски 

склонове (5-10°). Последните са заети от културна (земеделска) растителност. 

Бреговете на коритото са високи около 1 м и са обрасли със стари върболаци. 

До с.Тънково реката образува широки лъки, а след селото постъпва в 

Несебърското пресушено блато и се влива в Черно море. В тази част е 

извършена корекция на коритото й. Следният наклон на долината й е 9,5 

промила, а дължината й е 55,3 км. 

Състоянието на реката се следи в пункт на опорната хидрометрична мрежа-до 

с.Росница. Водосборът е с площ 50,1 кв.км, средна височина 275 м и 

средногодишен отток до 7694 м
3
/сек. Отточния модул е 0,843, но той се 

колебае значително. Реката замръзва през по-малко от 20 дни годишно, а 

поради ниския наклон на терена, около водното й корито са се образували 

частични заблатявания. Река Хаджийска преминава през слабо населени 

райони и качеството на водите и не е повлияно от промишлени и битови 

замърсители. За участъците на двете реки на територията на община Поморие 

е утвърдена проектна категория ВТОРА, съгласно Заповед №РД-272/03.05.01 

г. на МОСВ за категоризация на повърхностите води. 

 За участъците на двете реки на територията на община Поморие е 

утвърдена проектна категория ВТОРА, съгласно Заповед №РД-272/03.05.01 г. 

на МОСВ за категоризация на повърхностите води. 

Реките са включени включена в националната система за мониторинг 

на повърхностно течащите води и качеството на водите . 

  

Подземни природни ресурси 

Минерални води 

В обсега на територията на Община Поморие са установени следните 

находища: 

- находище при с.Медово – 5 извора и 2 сондажа с общ дебит 22 л/с, 

минерализация 0,540 г/л и температура 23-29,5С.  

Сондажът в с. Медово, находящ се северозападно от селото е каптиран 

и оборудван за експлоатация при самоизлив, с центробежна или потопяема 

помпа. Експлоатационните ресурси възлизат на 16 л/с. Водата може да се 
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използва за бутилиране на натурални води и за производство на газирани 

напитки, след охлаждане. Втория сондаж в северния край на селото също е 

каптиран и оборудван за експлоатация с потопяема помпа. Водата може да се 

използва и като енергиен източник /водата е с температура 39 градуса.  

Втория сондаж в северния край на селото също е каптиран и оборудван 

за експлоатация с потопяема помпа. Водата може да се използва и като 

енергиен източник /водата е с температура 39 градуса/. 

-находище “Лъка-Каменар” – 3 сондажа с дебит 1,2 л/с, минерализация 

0,390 г/л и температура 17-23С; 

Находището на 1 км южно от с. Каменар може да бъде експлоатирано 

само след допълнително оборудване на устието на сондажа и изграждане на 

каптажно помещение. Дебита е 2-2,5 л/с при самоизлив и до 4 л/с , добивани с 

центробежна помпа. На дебит 10-12 л/с може да се разчита след 

експлоатационен сондаж с дълбочина 600м.  

- находище “Ахелой” – 1 сондажа с дебит 0,8 л/с и температура 19С; 

По данни от проучвателни работи водите в терасата на р. Хаджийска не 

са с голяма водообилност и имат значение за локално водоснабдяване и за 

поливане. Подземните води в района между с.Каменар,с. Ахелой, Сарафово и 

рудник “Ч. Море-2” не отговарят на изискванията за питейна вода, а могат да 

се използват само за промишлени цели. 

  На много места в района на Лъка, Каменар, Ахелой се регистрира 

висока водообилност, като относителните дебити на сондажи в с. Каменар, с. 

Медово и с. Ахелой са съответно-5,5; 16 и 45 dm3/ s.m.  

Подземни водни тела 

На територията на Община Поморие се намират следните подземни 

водни тела: 

І слой- Кватернер: 

Б-188 сондаж-наблюдателен г. Ахелой, община Поморие, Код на пункта 

BG2G000000QMP018, дълбочина на пункта-15м; 

ІІІ слой-Палеоген: 

Кладенец с. Горица, община Поморие-код на пункта 

BG2G00000PgMP082, дълбочина на пункта-40м.; 

ІV слой-Горна креда: 

Б176 сондаж-наблюдателен гр. Ахелой, община Поморие-код на пункта 

BG2G00000К2MP095, дълбочина на пункта-15м; 
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Пробонабирането и анализирането на пробите по физико-химични 

показатели –основни и допълнителни, както и по специфични показатели-

метали и металоиди и органични вещества, става по определена схема. 

Територията на Поморийска община е бедна по отношение на рудни 

полезни изкопаеми. Интерес за бъдещи проучвания представлява зона 

“Кармечия”, намираща се на 2,5 км югоизточно от с. Александрово, където са 

установени медни и полиметални орудявания. 

Поради ограничени количества нямат практическо значение нерудните 

изкопаеми ахати и зеолити. 

На територията на общината се намира по-голямата част от запасите на 

кафяви въглища с повишено съдържание на сяра от Бургаския въглищен 

басейн. Създадени са три рудника “Черно море –2”, “Сейменлийски” и 

“Ахелой”.  

На територията на Община Поморие се експлоатира по взривен начин 

кариера „Каменар”. 

Одобрена е и кариера „Порой” за „Добив на подземни богатства – 

строителни материали – трахити, от находище „Порой”, в землищата на с. 

Порой и с. Бата, Община Поморие, Област Бургас с възложител 

“ТРАНСАТЛАНТИК ФРЕЙТЪРС БЪЛГАРИЯ” ЕООД. Инвестиционното 

предложение разглежда площта на предоставената концесия с обща площ от 1 

453 976,1 м
2
, включваща площта на утвърдените запаси на находище „Порой” 

и необходимите площи за осъществяване на дейността по предоставената 

концесия, като в срокът на предоставената концесия е  25 години.  

Статусът на находищата е следния: 

„Каменар” – с открита екпслоатация; В експлоатация – по взривен начин; 

„Порой” – с открита експлоатация; Не е започнала експлоатация – по 

взривен начин; 

уч. „Черно море 2” – с подземна експлоатация; В експлоатация; 

уч. „Сейменлийски” – подземен добив; В ликвидация и рекултивация; 

уч. „Сейменлийски” – открит добив; В рекултивация; 

„Малка биберна” По взривен начин. 

Характерна флора и фауна, защитени територии и чувствителни 

екосистеми 

 Флора 
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 Според флористичното райониране във Флора на България (т.І-Х,1962-

1995) община Поморие попада във флористичен район Черноморско 

крайбрежие. 

 В района на община Поморие се срещат общо 258 вида лечебни 

растения, които се отнасят към 68 семейства. Два вида са защитени от Закона 

за биологичното разнообразие – приморски ветрогон и обикновена гърлица. 

Фауна 

 За Българското черноморско крайбрежие са характерни животински 

видове от Евросибирската, Средиземноморската и Ирано-Туранската 

фаунистична област. Животинският свят е представен от сърна, дива свиня, 

заек и др. От птиците се срещат жълтокрака чайка, бекас, чапли, рибарки, 

селската, градската и бреговата лястовица, дъждосвирци, дива патица, 

яребица и др. По нашето крайбрежие преминава прелетния път на птиците 

Виа Понтика. По него два пъти в годината прелитат на ята или поотделно 

пеликани, щъркели, жерави, патици, гъски.  

 Територията попада в Крайчерноморския фаунистичен район, 

обхващащ крайбрежната ививица на Черно море. Поради изсичането на 

горите и подмяната им с обработваеми земеделски земи представителите на 

едрите бозайници са се оттеглили в гористите старопланинаски части на 

север от селата Порой, Гълъбец и Горица.  

 По  литературни данни в района са установени следните бозайници:       

лисица (Vulpes vulpes), невестулка (Mustela nivalis), дива свиня (Sus scrofa),  

източноевропейска полевка (Microtus rossiae meridionalis), домашна мишка 

(Mus spicilegus), горска мишка (Apodemus sylvaticus), белокоремна белозъбка 

(Crocidura leucodon), малка белозъбка (Crocidura suaveolens) и европейска 

къртица (Talpa europaea). 

 Поради липсата на подходящи подземни убежища прилепната фауна е 

представена, предимно от синантропни и приходящи видове обитаващи 

подпокривни пространства, ниши по сгради, цепки в скали и дървесни 

хралупи. 

 От влечугите в околностите на имота най-често се срещат 

представителите на гущерите (Sauria) жълтокоремник (Ophisaurus apodus) и 

същинските гущери от семейство (Lacertidae), представени от ливадния 

гущер (Lacerta agilis), ивичестия гущер (Lacerta trilineata) и зеления гущер 

(Lacerta viridis). Другите видове обитават главно гористи и скалисти 

местности. Търсят храната си главно на места с по-оскъдна растителност и се 
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крият под камъни и дупки от гризачи. Прекарват зимата заровени в почвата 

във вцепенено състояние.  

Храсталаците и сухите степи са естествени обитания на влечугите: смок 

мишкар (Elaphe longissima), смокът стрелец (Colubr caspius), шипобедрената 

(Testudo graeca) и шипоопашатата костенурка (Testudo ehrmanni), 

жълтокоремника (Ophisaurus apodus), зеления гушер (Lacerta viridis), 

ивичестия гущер (Lacerta trilineata) и кримския гущер. Представителите на 

змиите, рядко се срещат в обработваемите земи и по-често в сухите тревни и 

горски съобществана север от пътя за селата Порой, Гълъбец и Горица.  

 Земноводнитe са характерни за р. Хаджийска и яз. Порой, които са 

отдалечени на няколко километра от имота предвиден за реализиране на 

инвестиционното предложение 

 За Българското черноморско крайбрежие са характерни животински 

видове от Евросибирската, Средиземноморската и Ирано-Туранската 

фаунистична област. Животинският свят е представен от сърна, дива свиня, 

заек и др. От птиците се срещат жълтокрака чайка, бекас, чапли, рибарки, 

селската, градската и бреговата лястовица, дъждосвирци, дива патица, 

яребица и др. По нашето крайбрежие преминава прелетния път на птиците 

Виа Понтика. По него два пъти в годината прелитат на ята или поотделно 

пеликани, щъркели, жерави, патици, гъски. 

Представителите на животинския свят на територията са главно 

синантропно ориентирани и толерантни към човешкото присъствие видове. 

Мигриращите видове птици предпочитат места, в които има естествени 

тревни обраствания, влажни и мочурливи ливади, както и крайбрежните 

лагуни. В района такива места са мочурите и засолените места, разположени 

в източната част от пътя и Поморийското езеро.  

 На територията на община Поморие са паспортизирани следните 

защитени обекти  
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По надолу са приложени картите на защитените зони: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на 

Община Поморие 2012-2020г.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

 

       29 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на 

Община Поморие 2012-2020г.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

 

       30 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на 

Община Поморие 2012-2020г.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

 

       31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на 

Община Поморие 2012-2020г.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

 

       32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на 

Община Поморие 2012-2020г.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

 

       33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на 

Община Поморие 2012-2020г.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

 

       34 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на 

Община Поморие 2012-2020г.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

 

       35 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на 

Община Поморие 2012-2020г.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

 

       36 

 

 
 

 

Със Заповед № РД-970/28.07.2003 г. на Министъра на МОСВ като 

чувствителни зони са определени  всички водни обекти във водосбора на 

Черно море, както и Черно море от с. Дуранкулак до границата при с. Резово. 
 

Други особености, които могат да имат отношение към управлението на 

отпадъците 

 Управлението на дейностите по отпадъците е свързано с прилагане 

изискванията на: 

 Плана за управление на речните басейни, утвърден на основание чл.160 

от Закона за водите със заповед №РД-294/22.03.2010г.на Министъра ан 

МОСВ и на ОУП на община Поморие. 
 

2.Административно-териториална характеристика на Община Поморие 
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Основни факти за Община Поморие 
Името на английски: Pomorie 

Местоположение: Югоизточен регион 

Област: Bourgas 

Площ на община Поморие: 413.3km
2
 

Население на община Поморие: 28572 

Брой градове в община Поморие: 3 

Брой села в община Поморие: 14 

Център на община Поморие: Град Поморие 

Градове и села в община Поморие: Град Ахелой, Село Александрово, Село 

Бата, Село Белодол, Село Дъбник, Село Габерово, Село Горица, Село 

Гълъбец, Град Каблешково, Село Каменар, Село Косовец, Село Козичино, 

Село Лъка, Село Медово, Град Поморие, Село Порой, Село Страцин. 

 

Брой кметства, райони, населени места, урбанизирани територии 

На територията на Община Поморие има 17 населени места, 17 

кметства, като 13 населени места са с кметове на   кметства и 4 населени 

места с кметски наместници. 

Урбанизирани територии са: 

Предвидените нови курортни зони, съгласно проект на ОУП на Община 

Поморие: 

1. Курортна зона Ахелой 

2. Курортна зона Поморийско езеро 

3. Курортна зона Хонят 

4. Вилно селище в землището на с. Александрово 

5. Предвидени са допълнителни парцели с предназначение “вилно селище”. 

6. Голф комплекс в землището на с. Каменар 

7. Голф комплекс в землището на гр. Каблешково. 

8. Голф комплекс в землището на с. Лъка . 

Териториална близост до грути населени места 

 От приложената карта на община Поморие е видно, че тя граничи с 

групи населени места на териториите на общините Бургас, Айтос, Руен, 

Долни Чифлик, Несебър. 

http://www.guide-bulgaria.com/SE/Bourgas/Pomorie
http://bg.guide-bulgaria.com/SE
http://bg.guide-bulgaria.com/SE/Bourgas
http://bg.guide-bulgaria.com/SE/Bourgas/Pomorie/bg_Area_Sizes.aspx
http://bg.guide-bulgaria.com/SE/Bourgas/Pomorie/bg_Populations.aspx
http://bg.guide-bulgaria.com/SE/Bourgas/Pomorie/Pomorie
http://bg.guide-bulgaria.com/SE/Bourgas/Pomorie/Aheloy
http://bg.guide-bulgaria.com/SE/Bourgas/Pomorie/Aleksandrovo
http://bg.guide-bulgaria.com/SE/Bourgas/Pomorie/Bata
http://bg.guide-bulgaria.com/SE/Bourgas/Pomorie/Bata
http://bg.guide-bulgaria.com/SE/Bourgas/Pomorie/Belodol
http://bg.guide-bulgaria.com/SE/Bourgas/Pomorie/Dubnik
http://bg.guide-bulgaria.com/SE/Bourgas/Pomorie/Gaberovo
http://bg.guide-bulgaria.com/SE/Bourgas/Pomorie/Goritsa
http://bg.guide-bulgaria.com/SE/Bourgas/Pomorie/Gulubets
http://bg.guide-bulgaria.com/SE/Bourgas/Pomorie/Gulubets
http://bg.guide-bulgaria.com/SE/Bourgas/Pomorie/Kableshkovo
http://bg.guide-bulgaria.com/SE/Bourgas/Pomorie/Kamenar
http://bg.guide-bulgaria.com/SE/Bourgas/Pomorie/Kosovets
http://bg.guide-bulgaria.com/SE/Bourgas/Pomorie/Kozichino
http://bg.guide-bulgaria.com/SE/Bourgas/Pomorie/Luka
http://bg.guide-bulgaria.com/SE/Bourgas/Pomorie/Medovo
http://bg.guide-bulgaria.com/SE/Bourgas/Pomorie/Pomorie
http://bg.guide-bulgaria.com/SE/Bourgas/Pomorie/Poroy
http://bg.guide-bulgaria.com/SE/Bourgas/Pomorie/Stratsin
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Структура на местните органи на самоуправление в частност имащите 

Отношение към управлението на отпадъците 

ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ на Община Поморие мандат 

2011- 2015 предвижда: 

  Създаване на качествено нов, цялостен модел на управление и отчет 

на кмета на общината пред гражданите. В основата на модела е 

изнесената приемна по населени места и публичен отчет за извършената 

работа от община Поморие. 

Моделът Общинска администрация включва следните мерки: 

• Промяна на структурата на общинската администрация с оглед на работата 

им, която да бъде съобразена с всички нужди на гражданите и да е 

максимално ефективна при провеждането на планираните политики; 

• Създаване на работна група и работа в екипност, като всеки от екипа носи 

своята персонална отговорност; 

• Пълноценно използване на капацитета на вече съществуващите служители; 

• Изготвяне на външна оценка /дадена от гражданите/ на работата на 

отделните звена в общинската администрация, включваща: ефективност на 
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работата, качество на управление на звеното, натовареност на звеното и на 

служителите в него; 

• Въвеждане на нова структура на общинската администрация, по-добре 

ориентирана към нуждите и съобразена с данните от оценката; 

• Въвеждането на елементи от модела CAF /Обща рамка за оценка. 

Усъвършенстване дейността на организацията чрез самооценка/ или пълно 

въвеждане на системата, с цел подобряване на работата на общинската 

администрация и други свързани с нея структури; 

• Привличане на качествени специалисти в общинската администрация, 

включително и чрез използване на всички възможни механизми за 

осигуряване на допълнително заплащане; 

• Подобряване на квалификацията на човешките ресурси в общинската 

администрация при използване на възможностите на ОП “Административен 

капацитет”; 

• Повсеместно компютъризиране на общинската администрация, вкл. и на 

кметовете и кметските администрации, както и инсталиране на интернет 

връзка с цел създаване на електронна община /е-община/. 

При оптимизирането на общинската администрация, трябва да се има 

предвид, че този процес означава: 
• Увеличаване на персонала в някои звена, които са от приоритетна важност; 

• Намаляване на персонала на някои звена, които са недостатъчно натоварени; 

• “Освобождаване” на общината от функции, които няма капацитет да 

поддържа и отдаването им на подизпълнители при ясна и конкурентна 

конкурсна процедура. 

Качествено обслужване на гражданите: 
Услугите предоставяни пряко на гражданите са от важните функции на 

общинската администрация. Това са действията на общината, които 

гражданите усещат най- пряко: 

• Създаване на вътрешни стандарти за качествено обслужване на гражданите. 

• Приемане на пакети с правила и инструкции за служителите работещи 

пряко с гражданите. 

• Въвеждане на система за контрол, вкл. и чрез непрекъснато проучване на 

мнението на гражданите. 

Електронна система за управление на административните процеси: 

• Тотално въвеждане на електронна система за управление на процесите в 

общинската администрация, през която да минава целия документооборот. 

Подобна система не само ще позволи ускоряване на процесите, но и ще 
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гарантира много по-висок контрол на ефективността на работа на 

администрацията и намаляване на текущите разходи. 

• Изграждане на Частна Виртуална Мрежа на Община Поморие, свързваща 

централната сграда на Общината, „Местни данъци и такси” и кметствата. 

Тази връзка ще даде възможност да се използва пълноценно електронната 

система за документооборот, да се облекчат ползвателите на услуги в 

отдалечените населени места и да се осъществява по-пълен контрол върху 

работата в кметствата; 

• Повсеместно предоставяне на услуги от типа “на едно гише”, включително 

и по отношение на услуги, които изискват документи от други институции 

(Областна администрация, Кадастър и др.); 

• Въвеждане на решения от типа електронно правителство, които реално се 

ползват от гражданите и бизнеса; 

vВъвеждане на 24 часов горещ телефон, на който всички граждани ще могат 

да съобщават за проблеми, както и да получават информация за въпроси, 

свързани с работата на общинската администрация, например кога и къде 

могат да получат търсената от тях услуга, свързана с работата на общината. 

Гарантиране на високи нива на прозрачност в действията на 

общинската администрация чрез: 
• Информиране за решенията и действията на общинската администрация в 

“реално време” – основно чрез Интернет страницата на Общината, но и чрез 

местните и регионални медии, брошури и др. 

• Прозрачност в работата на общинския съвет чрез излъчване на заседанията 

по интернет в реално време. Създаване на дигитален архив от заседанията на 

ОбС в интернет страницата на Общината. 

• Широко използване на практиката на публични регистри – Публичен 

регистър на общинската собственост (публична и частна); Публичен регистър 

на разпоредителните сделки с общинско имущество, Публичен регистър на 

зелените площи и др. 

Общински инспекторат 
Създаване на общински инспекторат с основни функции: 

• Контрол на изпълнението на поръчки и услуги, възложени от общината на 

фирми, вкл. и услуги изпълнявани от общински фирми; 

• Контрол по изпълнение на Наредбите на Общински съвет Поморие и 

национални нормативни уредби в направленията околна среда, 

чистотата и икономически дейности; 

• Охрана на общинска собственост и общински мероприятия; 
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• Охрана на обществения ред и сигурността (съвместно с РУП-Поморие); 

• Увеличаване на контрола по отношение на качеството на 

административните услуги, предоставяни от администрацията чрез 

общинския инспекторат. 

Обществен ред и сигурност  
• Създаване на общинско звено за обществен ред и сигурност; 

• Намаляване на уличната и битовата престъпност; създаване на усещане за 

сигурност у гражданите и предприемачите; 

• Борба с корупцията в общинската администрация; 

• Активно въвеждане на Програмата “Полицията в близост до Обществото” 

със съдействието на Общината; 

• Поставяне на мрежа от камери на ключови места в града с цел охрана на 

обществения ред и спазване на ЗДП. 

Международно сътрудничество  

Развитие на международното сътрудничество: 

• Побратимяване с градове от Европа с цел генериране на нови възможности в 

сферата на бизнеса, туризма, културата и др.; 

• Осъществяване на трансгранични взаимоотношения и сътрудничество в 

различни сфери със съседните ни държави; 

• Търсене на нови измерения в съществуващите и бъдещи сътрудничества с 

побратимени градове: 

-икономическо сътрудничество; 

-сътрудничество, с което може да се генерират общи проекти финансирани от 

ЕС; 

• Изграждане на така нареченото „второ ниво на децентрализация” на 

международно сътрудничество – организиране на пряко взаимодействие 

между училища, общински структури, НПО и други организации 

Общата администрация е организирана в две дирекции: 

1.Дирекция „Правно-нормативно информационно и административно 

обслужване” 

2. Дирекция „Бюджет, финанси и счетоводни дейности” 

Към общата администрация са: служител „Връзки с обществеността”, 

служител по протокол, технически сътрудник 

  Специализираната администрация е организирана в пет дирекции: 

1. Дирекция „Туризъм, инвестиции, и управление на проекти” 

2. Дирекция „Приходи местни данъци и такси” 
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3.Дирекция „Строителство, общ. собственост и устройство на 

територията”, с два отдела: 

Отдел „ Общ. собственост управление на собствеността и транспорт” 

Отдел „Устройство на територията и опазване на околната среда” 

  4.Дирекция  „Образование, култура, хуманитарни дейности и спорт” 

5.Дирекция „Обществен ред и сигурност” 

 Цялостната изпълнителска дейност на общината се ръководи от Кмета 

на общината. Той също така насочва и координира дейността на 

специализираните изпълнителни органи. 
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 Съгласно ЗУО Кмета на общината организира цялостната дейност по 

отпадъците на територията й. 

 Основните отговорности на Кмета на общината се свеждат до: 

 1.Организация на дейността събиране и съхранение на битовите 

отпадъци: 

 -осигуряване на необходимите съдове за събиране и временно 

съхранение на битовите отпадъци ; 
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 -осигуряване график за транспортирането им до ДНО. Предвид 

характеристиката на района, графика следва да отчита летен/курортен/ 

период и зимен период; 

 - разделно събиране на битовите отпадъци; 

 -определяне местата за поставяне на съдове, места за разделно събиране 

на отпадъци, площадки за временно съхранение на излезли от употреба МПС,  

площадки за временно съхранение на излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване; 

 -определяне места за смяна на отработени моторни масла; 

 -създаване организация за разделно събиране на излезли от употреба 

луминисцентни лампи и такива съдържащи живак; 

 -разделно събиране и временно съхранение  на биоразградими 

отпадъци; 

 2.Осигуряване прозрачност на предприеманите действия от страна на 

общината по оношение дейностите с отпадъци на територията й. 

 3. Задължение на Кмета на общината е да организира и контролира 

закриване на ДНОс. Каменар, неговата рекултивация и изпълнение на 

мониторинга. 

 4.Кмета на общината контролира изпълнението на програмата.  

 5. Изпълнението на Програмата ежегодно се отчита пред Общинския 

съвет и пред РИОСВ-Бургас. 

 Органите на Дирекция ”Приходи, местни данъци и такси” събират 

дължимите такси за битови отпадъци. 

  

3.Социално демографска характеристика 

Население-брой, в т.ч. диференцирано по кметства и райони/вилни зони, 

постоянно, временно и сезонно пребиваващи;процентно разпределение на 

селско и градско население;  

Общият брой на населението “по настоящ адрес” в Община Поморие е 

28 784 жители. 

Съотношението на градското и селското население е 68,4 % и 31,6%. 

Населението е със смесен етнически състав: българи – 71.4%, с турско 

етническо самосъзнание – 21.67%, роми 

– 5.82%. Общински център е гр.Поморие с население 14 587 души, основан 

като гръцка колония с името Анхиало в края на Vв.пр.Хр. 
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Населението на Oбщина Поморие представлява 0.4% от населението на 

страната. Общия брой на населението възлиза на около 28 784 души, което 

представлява 6.9% от населението на Област Бургас.  

В градовете в Община Поморие е концентрирано 19 140 души 

население или 66% от населението наобщината. В селата живеят 8804 души 

или 30.4% от общия брой на населението. 
 

 

Община  Площ, 

кв.км. 

 

Население, 

хил.души 

 

Гъстота на 

населението, 

жит./км2 

Общо за областта  7748.1 422 319 54.5 

Община Поморие 413.3 28 784 70.0 
 

По данни на НСИ населението на областта е 422 319 души (31.12.2009 

г.), като средната гъстота на населението за цялата област е 54.5 жит/кмІ, а 

гъстотата на населението в Община Поморие е 70.0 жит./км2. По численост 

на населението Община Поморие заема четвърто място в областта. 

 

Демографски прираст на населението в общината: 

 Населе

ние 

към 

31.12.2

001 

Естеств

ен 

прираст 

Механичен 

прираст 

Насел

ение 

към 

31.12.

2002 

Механи

чен 

прираст 

Естеств

ен 

прираст 

Населен

ие към 

31.12.20

03 

Есте

стве

н 

прир

аст 

Механи

чен 

прираст 

Община 

Поморие 28648 -129 +497 28571 +11 -88 28558 -45 +52 

 

Самотно живеещи възрастни хора:  

2000   2001   2002   2003   2004   2005   

от 55 г. - 90 

г.  от 55 г. - 90 г.  от 55 г. - 90 г.  от 55 г. - 90 г.  от 55 г. - 90 г.  от 55 г. - 90 г.  
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мъже жени мъже жени мъже жени Мъже жени мъже жени мъже жени 

61 142 63 174 55 167 57 169 59 172 74 219 

 

 

НАСЕЛЕНО   МЯСТО ОБЩО 

Гр. Ахелой 2195 

Гр. Каблешково 2893 

Гр. Поморие 14587 

С. Александрово 77 

С.Бата 1155 

С.Белодол 513 

С.Габерово 620 

С.Горица 759 

С.Гълъбец 1323 

С.Дъбник 1181 

С.Каменар 291 

С.Козичино 180 

С.Косовец 263 

С.Лъка 119 

С.Медово 342 

С.Порой 926 

С.Страцин 1360 

ОБЩО ЗА ОБЩИНАТА 28784 

 

 



Актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на 

Община Поморие 2012-2020г.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

 

       47 

Актуални данни, предоставени от Дирекция „Туризъм и управление на 

проекти” Община Поморие: 

Година 

 

Регистрирани пребиваващи туристи 

/бр./ 

Реализирани нощувки 

/бр./ 

Чуждестранни 

туристи 

Български 

туристи 

Чуждестранни 

туристи 

Български 

туристи 

2011 26169 21228 246482 78361 

2010 31856 29154 240763 102170 

2009 18289 25457 128023 127285 

2008 16478 18306 63979 129944 

2007 15647 10542 109529 52770 

Общо 108439 104687 788776 490530 

 

Общо регистрирани СПА/хотели/-17 бр. 

 Общо регистрирани Семейни хотели-25бр. 

Общо брой нощувки/временно и сезонно пребиваващи за 2011г.-

251184бр. 

 

Прогноза за брой на населението в средносрочен и дългосрочен аспект 

 Развитието на Общината като притегателен център за балнеолечение и 

утвърдил се район за сезонен отдих и курорт за наши и чужди граждани води 

до увеличаване на населението на територията в средносрочен и дългосрочен 

аспект.  

  

Трудова заетост 

Трудовата заетост на територията на Община Поморие се осъществява 

в туризма, производствения сектор, селското стопанство, бюджетната сфера, 

търговията и услугите. 
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Към дата 10.11.2009г. равнището на безработицата за Община Поморие 

е 5.38%, т.е. общо  696 регистрирани безработни лица. 

Главните причини за безработицата на територията на общината са: 

сезонната заетост, недостиг или липса на достатъчно и професионално 

разнообразни работни места, условията на живот, характерът на мрежата от 

учебни заведения и др. Продължителния престой на трудовата борса и 

ниското заплащане на работодатели демотивира безработните при търсенето 

и намирането на работа. За намаляне на безработицата Дирекция бюро по 

труда – гр.Поморие работи по дванайсет национални програми включващи 

различни възрастови групи от населението. 

 

4.Икономическо развитие на Общината. Стопански дейности 

 В Програмата за управление мандат 2011-2015г. е записано: 

 Общината има пряка отговорност за икономическото развитие на 

региона. Тя създава необходимите условия за развитие на бизнеса и 

подобряване на работната среда, сред които водещите са: 

• Осигуряване и поддръжка на необходимата инфраструктура (пътна мрежа, 

ВиК, Ел. снабдяване и др.) ; 

• Качествено административно обслужване – бързина, прецизност, 

антикорупционна програма; 

• Създаване на пакет от стимули и нови услуги за гражданите и бизнеса; 

• Предоставяне на необходимата информация за бизнеса и координация в 

администрацията; 

• Създаване на атрактивни възможности за привличане на инвестиции в 

общината; 

• Стимулиране на местния бизнес чрез ефективно управление на 

обществените поръчки с възложител община Поморие (без създаване на 

местен протекционизъм). Това е записано в Програмата на Общината за 

мандат 2011-2015г. Тя предвижда: 

Осигуряване и поддръжка на необходимата инфраструктура: 
Поетапно изграждане на спешно необходимата канализационна и пътна 

инфраструктура в кв. „Малко солено езеро” ( зад сградата на Общината) и 

м. „Кротирия” (бившият парк и к-г „Европа”).  

Предоставяне на важна информация за бизнеса и координация: 

Въвеждане на конкретна политика за привличане на инвестиции в 

общината: 
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• Изграждане на разпознаваем образ на региона чрез конкретен маркетинг и 

реклама както в страната, така и в чужбина. Информационна кампания за 

потенциала на Поморие като място за добър живот, бизнес, отдих и 

туризъм; 

• Повишаване на качеството на човешките ресурси чрез активна политика в 

сферата на образованието; 

• Гарантиране на сигурността и обществения ред чрез създаване на 

специализирано звено към общинска администрация; 

Стимулиране на местния бизнес чрез ефективно управление на 

обществените поръчки с възложител Община Поморие: 
• Осигуряване на участие на широк кръг от кандидати в общински търгове 

за увеличаване на конкуренцията и гарантиране на максималното качество 

на изпълнение; 

• Въвеждане на изисквания за големите поръчки по ЗОП, реграментиращи 

крупни национални и чуждестранни фирми, да ангажират местни 

партньори или подизпълнители; 

• Общински информационни семинари за подготовка на документи от 

местните фирми за участие в търгове по закона за обществени поръчки 

(ЗОП). 

Привличане и развитие на човешките ресурси на територията на 

общината: 

• Опитът на развитите страни показва, че когато има добра подготовка 

работната сила може да генерира икономически растеж, а когато няма 

такава може да предизвика социални и други проблеми. 

• Човешките ресурси са ключов фактор за икономическото развитие. 

Недостигът на квалифицирана работна ръка е бариера за привличането на 

нови инвестиции. 

• Общината трябва да осигури всички публични услуги за привличането на 

високо квалифицирана работна ръка. Това означава адекватна жилищна 

политика, достатъчно места в детските градини и училищата, атрактивни 

места за отдих и спорт както и за прекарване на свободното време. 

Политика на общината е привличането на хора в трудоспособна възраст, с по- 

висока квалификация и не на последно място и адекватна интегрирация в 

местната среда. 

Развитие и оптимално използване на публично-частните партньорства 

като инструмент за устойчиво икономическо развитие на общината: 
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Публично-частното партньорство се осъществява за осигуряване 

извършването на дейност от обществен интерес със задължителната 

активна роля на общинската администрация, кмет и неговия екип: 

• Обекти на техническата инфраструктура, която включва системи от сгради, 

съоръжения и линейни инженерни мрежи; 

• Oбекти на социалната инфраструктура, която включва системи от сгради и 

съоръжения предназначени за здравеопазване, образование, правосъдие, 

култура, спорт, отдих и туризъм, социални услуги, включително детски 

заведения, заведения за стари хора, социални жилища и общежития, 

сигурност, осъществяване на административни дейности на публичните 

субекти, опазване на околната среда и други социални дейности; 

• Реализирането на благоустройствени или устройствени проекти на 

определени територии за обитаване, отдих, туризъм и бизнес паркове; 

• Cъздаване, внедряване и поддържане на иновационни продукти за 

извършване на дейност от обществен интерес. 

Стопанските дейности, които Община Поморие предвижда да изпълнява са 

свързани с: 

Инфраструктура, градоустройство и благоустрояване. 

Общи принципи 
• Поетапно изработването на многослоен GIS модел /Географско 

информационна система/ на града, не само за целите на устройство на 

територията, но за анализ и управление на процесите в благоустрояването 

(поддръжка на уличната мрежа, сметосъбирането, поддръжка на зелените 

площи и др.), здравеопазването, образованието, социалната сфера, 

включително и чрез включване на ВиК системата в модела; 

• Планиране на ремонтните работи на база анализ по-ясно определени 

критерии. Финансирането на тези проекти се извършва чрез структурните 

фондове на Европейския съюз или други финансови инструменти; 

• Използване на възможностите на публичнo-частните партньорства при 

ремонта и поддръжката на инфраструктурни съоръжения. По този начин се 

освобождават допълнителни ресурси и се минимизират рисковете за 

общината. 

Общинска пътна мрежа 
Ремонтните дейности на общинските пътища се финансират с целеви 

средства на МРРБ (Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството) и средства от бюджета на общината. В рамките на 

следващите 4 години, размерът на средствата и от двата източника, 
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трябва да бъде увеличен. Използването на всички възможности, свързани с 

външно финансиране е приоритет за общината.  

Действията на общината ще бъдат фокусирани върху: 
Предвиждане на средства за поддържане (изсичане на храсти, банкети, 

канавки) и за текущ ремонт, за да могат всяка година да се изпълняват най-

необходимите дейности, включително и такива по пътна сигнализация и 

маркировка, предпазни огради и парапети; 

При планиране на бюджета периодично ще се предвиждат средства за 

проектиране, за да може общината да е в състояние да подготвя проекти за 

кандидатстване по фондовете на Европейския Съюз; 

Периодично осигуряване на средства за километриране и паспортизация, 

включително с наличните съоръжения, както и направа на обследване и 

оценка на експлотационо-техническото състояние на всеки един път и 

ефективността от пътно-ремонтните работи; 

Създаване на технически паспорти на общинските пътища; 

Особено важно е да се поддържа в добро състояние отводняването на 

пътищата, което е свързано с редовното почистване на банкети и канавки и 

доброто състояние на отводнителните съоръжения. 

Улична мрежа в населените места 

Улици в гр. Поморие: 
• Наред с капиталовите разходи за основен ремонт на улиците е необходимо 

всяка година да се отделят и средства за текущ ремонт. 

• Освен ремонта и поддръжката на съществуващата мрежа, е планирано 

насочване на инвестиции за изграждане на нови улици, основно в кв. „Малко 

солено езеро”, както и за изграждане на нови пътни връзки (входно-

изходните артерии на Поморие за Бургас и Слънчев Бряг), с оглед 

подобряване организацията на движението. 

• За съхраняване на изградената улична мрежа се предвижда подобряване 

системата за регистриране и контрол по възстановяването на настилките, след 

аварийни или други ремонти от различни експлоатационни дружества (ВиК, 

ЕVN, БТК, Кабелни мрежи и др.), както и присъединяване към 

съществуващата инфраструктура на нови инвеститори. 

Улици в гр.Каблешково, гр.Ахелой и останалите населени места: 
Поетапното подобряване на уличната мрежа във всички населени места в 

общината е личен приоритет в работата на кмета и неговия екип. 

Подобряване и благоустрояване на градската среда за постигане по-

високо качество на живот на жителите на Община Поморие: 
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За постигане на конкретните цели посочени в следващите точки е 

неодходимо максимално и ефективно да бъдат използвани възможностите, 

които предоставят оперативните програми на Европейския Съюз, 

националния бюджет, общинския бюджет и ПЧП. 

• Изработване на нов Общ Устройствен План /ОУП/ на Община Поморие; 

• Цялостна концепция за м. „Косата”; 

• Съхраняване и поддържане на зелените площи в града в добро състояние. 

Поддръжка на зелените площи по входните артерии и допълнително 

озеленяване. Задължаване на заведенията, които ползват тротоарно право да 

имат и озеленяване; 

• Изграждане на Автогара; 

• Изграждане на крайбрежния булевард, свързвайки града с кв. „Св. Георги” с 

места за отдих и забавления; 

• Изграждане на изкуствени плажове в района на жилищните сгради от р-т 

„Морско казино“ до Лимонадения цех и ул. „Морска“ от Пожарната до плажа 

в кв. „Св.Георги”; 

• Изграждане на ел. подстанция 110/ 20 kv; 

• Изграждане на яхтено пристанище; 

• Разширяване на съществуващата Пречиствателна станция за отпадни води 

/ПСОВ/ – Поморие по ОПОС; 

• Изграждане на Логистичен център и Промишлена зона на гр.Поморие в 

района на Винпрома; 

• Изграждане обходите на гр.Поморие и гр.Ахелой. 

• Изграждане на места за отдих, забавления и спорт за възрастните, младите 

хора и децата -многофункционална спортна зала, открит спортен комплекс, 

открит плувен басейн, спортни и детски площадки; 

• Изграждане на велоалеи и велопарк; 

• Паркинги. Въвеждане на изискване при строителството на нови сгради да се 

осигуряват определен брой паркоместа. Освобождаване на нови терени за 

паркинги в най-натоварените градски части, при рационално използване на 

площта (при необходимост изграждане на многоетажни паркинги). 

Подобряване на междублоковите пространства: 
• Премахване на незаконни постройки; 

• Възстановяване на детските и спортни площадки; 

• Насърчаване на местната инициатива при изграждане и поддържане на 

детски площадки и други съоръжения. Общината ще предоставя финансова 

или материална помощ (строителни материали и съоръжения) за подобряване 
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на пространството; 

• Осветяване на паркове и детски площадки. Поставяне на камери за 

видеонаблюдение. Не само с цел повишаване на пригодността им за ползване 

от гражданите и естетическия им вид, но и като фактор за опазване на 

изградените вече съоръжения; 

• Започване на инициативи за мащабно саниране на блоковете в кв. „Свобода“ 

и ул. „Морска“ чрез използване възможностите на Фонд Енергийна 

Ефективност /ФЕЕ/ и Фонд „Козлодуй“, а също и обществени сгради, 

училища и детски градини с активното съдействие на Общинска 

администрация. 

Увеличаване на достъпността на градската среда: 
При строително-монтажни и ремонтни дейности по пътната и градска 

инфраструктура задължително изграждане на елементи за достъпност на 

градската среда според нормативните изисквания. Всички обществени сгради 

ще бъдат пригодени според изискванията за достъпност на градската среда. 

Екология и Озеленяване 
Иницииране на кампания „Поморие – зелен град”. Целта на кампанията 

е да наложи разбирането, че природата – това сме ние и че за да 

съществуваме в хармония със заобикалящата ни среда, трябва да полагаме 

необходимите грижи за нея. Bсяка инициатива в тази насока ще бъде 

поощрявана. Поморие е редно да каже „Не на бетона! Да на 

екостроителството!” Това е поглед в близко бъдеще и като отговорни 

граждани на нашия регион сме длъжни да го съхраним и предадем на децата 

ни утре. Ето и конкретните стъпки: 

• Създаване на Общинско Предприятие /ОП/ „Озеленяване, горско и селско 

стопанство”, ОП „БКС“; 

• Изготвяне на “Комплексен план за премахване на възникнали 

нерегламентирани замърсявания– селски и локални на територията на 

Община Поморие”; 

• Разширяване териториалния обхват на организираната система за 

сметосъбиране и сметоизвозване в Община Поморие, респективно 

оптимизиране и актуализиране на маршрутните графици и на местата за 

разполагане на съдове за смет, като се изграждат т.нар. „джобове” за 

контейнерите и честотата на тяхното обслужване; 

• Изграждане на общинска система за организирано разделно събиране на 

битови отпадъци и отпадъци от опаковки; 

• Отстояване концесия за Общината върху Поморийското солено езеро, с цел 
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защита на екосистемата и свързаните с нея калолечение и солодобив. 

Изготвяне на Интегриран план за управление на Поморийското солено езеро 

от Община Поморие; 

• Засилване на контрола от страна на общината, самостоятелно и в 

партньорство с другите компетентни институции, за запазване чистотата на 

територията на града и селата и за опазване на изградените зелени площи; 

• Създаване и поддържане на публичен регистър на зелените площи, който да 

е достъпен на интернет страницата на общината. В регистъра в реално време 

ще се отразяват всички конкретни обекти и статута им. Гражданите ще могат 

да следят дали има промяна в състоянието на всеки от обектите; 

• Възвръщане рекреационните здравно-профилактични и естетични функции 

на професионално изградените зелени площи в населените места от 

общината, подобряване на тяхното общо състояние и въвеждането на 

организирана общинска система за непрекъснатата им поддръжка; 

• Проучване на добрите практики и направа на задълбочени социално-

икономически и финансови анализи, с цел изграждане на 

газоразпределителна мрежа в града. 

Управление на общинската собственост  

С цел увеличаване на прозрачността и гражданския контрол ще бъдат 

въведени: 
Публичен регистър на общинската собственост (публична и частна); 

Публичен регистър на разпоредителните сделки с общинско имущество; 

. Нова “информирана политика” в управлението на общинската собственост; 

Анализ от типа приходи-разходи с общинска собственост по категории. Тази 

стъпка ще подобри отчетността и ще доведе до повече информация, важна за 

оптимизиране на управлението на собствеността; 

Система за управление на общинската недвижима собственост (УОНС). База 

от данни, в която да са включени всички обекти общинска собственост – вид 

обект, вид собственост: публична общинска, частна, местоположение, статут 

(ползвател, вкл. вид договор, цена на наема). 

Системата трябва да позволява: 

• Осъвременяване на данните след всяка извършена операция- поддържане на 

системата в състояние на максимална актуалност; 

• Запазване на информацията в системата обекти, които вече са продадени, 

вкл. и цената на продажбата; 

• Проверката на информацията за всеки обект от общинската собственост; • 

Търсене по определени критерии; 
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• Обобщаване на информацията. Изготвянето на справка и анализ по 

различни показатели (например средна наемна цена, средна наемна цена в 

определен район, за определен тип имот, промяна във времето и др.); 

• Осигуряване на публичен достъп до системата или на части от нея. 

Управление на Общинските дружества. 
• Подобряване на контрола и анализа на дейността на общинските търговски 

дружества; 

• Оценка на общинските дружества, преструктуриране на тези, които нямат 

ясно изразена социална функция и имат лоши финансови показатели; 

• Разширяване дейността на “Общински аптеки“; 

• Пълноценно използване на възможностите на Общината като съдружник, 

вкл. и с миноритарен дял, в общинските дружества. 

Трудова заетост 
Бизнесът отчита дефицит на квалифицирана работна ръка, особено в сферата 

на туризма. Общината трябва да заеме активна позиция по отношение на този 

проблем и заедно със засегнатия бизнес да изработи програма за повишаване 

квалификацията на безработни и заети лица, за да се отговори на наложените 

изисквания на пазара на труда. На тази основа общината ще подготви и 

реализира конкретни проекти за квалификация, които ще бъдат от полза 

както за хората, така и за работодателите. 

 

5.Екологична характеристика 

 Подробно екологичната характеристика на територията на община 

Поморие е оценена в Актуализираната Програма за опазване на околната 

среда, неразделна част от която е настоящата Програма за управление на 

дейностите по отпадъците в Община Поморие. 

 Екологичните проблеми в Община Поморие са свързани дейностите по 

отпадъците. 

 На територията на община Поморие генерираните отпадъци: битови 

отпадъци, производствени отпадъци и строителни отпадъци се транспортират 

до общинското сметище, землище село Каменар. Извозени на сметището те 

се пробутват периодично, уплътняват се и се запръстяват. 

 Сметището съществува от 1970г. и общата му площ е 30 дка. От 2000г. 

сметището е с изчерпан капацитет, но депонирането на него ще продължава 

до изграждане на регионалното депо. 

 Достъпът на хора и животни до сметището е ограничен  като сметището 

е оградено с  ограда и е осигурена  охрана. 
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 За сметището до момента няма издадено Комплексно разрешително и 

няма утвърден от БДУВ мониторинг на подземните води в района. 

 Сметището с. Каменар се намира в санитарно-охранителна зона „Б” и е 

директен локален замърсител на повърхностните и подземните води, които 

подхранват местни титейни водоизточници в района. 

 От 2000г. на територията на общинското сметище се провежда 

мониторинг на подпочвените води. Наблюденията показват, че: 

 -В района на сметището не се  задържат постоянно повърхностни води, 

което е благоприятно, тъй като постоянното им присъствие би довело до 

увреждане на почвата в околните терени; 

  -Състоянието на подпочвените води в района на сметището е лошо по 

отношение на съдържанието на хлориди, сулфати и желязо/общо/. 

 Предстои да се изготви проект за закриване на сметището . 

 
IV.СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ И ПРАКТИКИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ 

Съществуващо състояние и практики по управление на отпадъците 

 Община Поморие депонира  формираните отпадъци на сметището с. 

Каменар, което е с изчерпан капацитет. 

 То обслужва следните населени места: гр. Поморие, с. Каменар, с. Лъка 

и гр. Ахелой,с. Горица и гр. Каблешково, с.Гълъбец, с.Порой, 

с.Александрово,с.Медово, с. Косовец, с.Белодол, с.Бата,,с.Габерово,с. 

Дъбник, с.Страцин. 

 На сметището отстоящо на 10 км от гр. Поморие и на по-малко от 2 км  

от село Каменар се депонират ТБО и  производствени неопасни отпадъци, 

които не подлежат на преработка. 

 Опасни отпадъци от болничните заведения и санаториумите 

разположени на територията на общината се предават на фирми, 

притежаващи разрешение за извършващи дейности с отпадъци, съгласно 

изискванията на ЗУО. 

 Сметосъбирането, сметоизвозването и поддръжката на общинското 

сметище се извършва в момента от „РТК”ООД-гр. Елин Пелин. Предстои да 

се сключи Договор с нова фирма, в резултат на което ще претърпят промени в 

схемата и периодичността на Сметосъбирането, сметоизвозването. 

 На заседание на Общински съвет през 2001г. е отредена площадка за 

депониране на строителни отпадъци и изкопани маси. 
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 Ежегодно се прави оценка на съществуващите нерегламентирани 

замърсявания на територията на общината и се изготвя план за поетапното им 

почистване. 

 На територията на общината дружествата извършващи събиране, 

третиране и транспортиране на отпадъците са: 

 

МИНА ЧЕРНО МОРЕ-БУРГАС 

Разрешение № 02-ДО-00000130-01 от 04.09.2008 г.  

БУЛСТАT 102005082  

гр. Поморие, обл. Бургас 

Индустриална зона "Орион", ул."3020", №34, ет.7  Телефон: 056/813722 

Факс: 056/813247   

Площадка № 1 /2000286/ 

гр. Бургас, обл. Бургас 

Адрес: с.Рудник 

Телефон: 813722 

Факс: 813247 

Лице за контакт: Ц.Дончев 

Код 03 01 05 - Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени 

плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 

R01 - Използването им като гориво или по друг начин за получаване на 

енергия 

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите 

R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на 

образуване 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

Код 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел 

от котли, упомената в 10 01 04) 

R10 - Обработване на земната повърхност, благоприятстващо земеделието 

или подобряващо качествата на околната среда 

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите 

R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на 

образуване 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

Код 13 02 08* - Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки 
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R03 - Рециклиране или възстановяване на органични вещества, които не са 

използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други 

процеси на биологично превръщане 

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите 

R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на 

образуване 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

Код 16 01 03 - Излезли от употреба гуми 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

Код 16 01 07* - Маслени филтри 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 16 06 02* - Ni-Cd батерии 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 19 12 02 - Черни метали 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

Код 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 

ВрС - Временно съхраняване 

  

Площадка № 2 - с.Каменар, имот №121 рудник "Сейменлийски" 

Код 15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 

замърсени с опасни вещества 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 15 02 02* - Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени 

филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 16 02 09* - Трансформатори и кондензатори, съдържащи PCBs 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 17 09 02* - Други отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи PCB 

(например, съдържащи PCB уплътняващи материали, подови настилки на 

основата на смоли, съдържащи PCB, съдържащи PCB закрити пломбирани 

системи, съдържащи PCB кондензатори) 
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ВрС - Временно съхраняване 

  

ЛИНЕКС СТИЛ 

Разрешение № 02-ДО-00000156-00 от 14.03.2007 г.  

БУЛСТАT 102077377  

гр. Поморие, обл. Бургас 

ул."Княз Борис І" № 100  Телефон: 056/810590 

Факс: 056/801738   

Площадка № 1 - гр.Поморие, ул."Княз Борис І" №100 

Код 04 02 22 - Отпадъци от обработени текстилни влакна 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

Код 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 

ВрС - Временно съхраняване 

  

 

АВТО - ЗЛАТИН ЗЛАТИНОВ 

Разрешение № 02-ДО-00000172-00 от 29.06.2007 г.  

БУЛСТАT 102196972  

гр. Каблешково, обл. Бургас 

ул."Иван Александър" №3  Телефон: 05969/3008 

  

Площадка № 1 - гр.Каблешково, местност"Показателя" 

Код 13 05 03* - Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 16 07 08* - Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак  

 

ДЕРМЕНА 

Разрешение № 02-ДО-00000174-00 от 06.07.2007 г.  
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БУЛСТАT 102825696  

с. Бата, обл. Бургас 

ул."Иван Вазов" №4  Телефон: 0888418119 

  

Площадка № 1 - с.Бата, ул."Иван Вазов" №4, УПИ ІІ - 413, в кв.41 

Код 13 05 03* - Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 16 07 08* - Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 

ВрС - Временно съхраняване 

  

КРАСИ - ДИДА КОСТАДИНОВА 

Разрешение № 02-ДО-00000235-00 от 14.02.2008 г.  

БУЛСТАT 102731713  

с. Ахелой, обл. Бургас 

ул."Велека", № 31  Телефон: 0596/85655 

  

Площадка № 1 /2000429/ 

с. Ахелой, обл. Бургас 

Адрес: ул. "Велека" № 31 

Телефон: 0887/577792 

Лице за контакт: Красимир Костадинов 

Код 13 02 08* - Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки 

ВрС - Временно съхраняване 

С - Събиране 

Код 16 01 07* - Маслени филтри 

ВрС - Временно съхраняване 

С - Събиране 

Код 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 

ВрС - Временно съхраняване 

  

СОДСАН - МИЛЧО НИКОЛОВ 

Разрешение № 02-ДО-00000270-00 от 02.09.2008 г.  

БУЛСТАT 102644169  

с. Дъбник, обл. Бургас 

с. Дъбник  Директор: МИЛЧО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ 
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Телефон: 0888249471 

Факс: 055444602   

Площадка № 1 /2000525/ 

гр. Несебър, обл. Бургас 

Адрес: автоцентър"СОДСАН" 

Телефон: 0888249471 

Лице за контакт: Борислав Николов 

Код 13 02 08* - Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки 

ВрС - Временно съхраняване 

С - Събиране 

Код 13 05 03* - Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

Код 15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 

замърсени с опасни вещества 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 15 02 02* - Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени 

филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 15 02 03 - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

Код 16 01 03 - Излезли от употреба гуми 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

Код 16 01 07* - Маслени филтри 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 16 01 12 - Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

Код 16 01 13* - Спирачни течности 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 16 01 14* - Антифризни течности, съдържащи опасни вещества 
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ВрС - Временно съхраняване 

Код 16 01 17 - Черни метали 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

Код 16 01 18 - Цветни метали 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

Код 16 01 19 - Пластмаси 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

Код 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 

ВрС - Временно съхраняване 

  

Площадка № 2 /2000526/ 

с. Дъбник, обл. Бургас 

Адрес: Дъбник-магазин и канал за авточасти 

Телефон: 0888249471 

Лице за контакт: Борислав Николов 

Код 13 02 08* - Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки 

ВрС - Временно съхраняване 

С - Събиране 

Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

Код 15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 

замърсени с опасни вещества 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 15 02 02* - Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени 

филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 15 02 03 - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 
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Код 16 01 07* - Маслени филтри 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 16 01 12 - Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

Код 16 01 13* - Спирачни течности 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 16 01 14* - Антифризни течности, съдържащи опасни вещества 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 16 01 17 - Черни метали 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

Код 16 01 18 - Цветни метали 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

Код 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 

ВрС - Временно съхраняване 

  

АВАНТИ - ЖИВКО ГРЪНЧАРОВ 

Разрешение № 02-ДО-00000275-00 от 04.11.2008 г.  

БУЛСТАT 812238138  

с. Ахелой, обл. Бургас 

с. Ахелой, ул. "Рила" №60  Телефон: 0899860866 

  

Площадка № 1 - с. Ахелой, масив №9, парцел №70, път Кабл - близост до 

пътя ,пло 

Код 13 05 03* - Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 16 07 08* - Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 

ВрС - Временно съхраняване 

  

ШИЛСЪН - ВАСИЛ НИКОЛОВ 

Разрешение № 02-ДО-00000285-00 от 11.12.2008 г.  
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БУЛСТАT 147038891  

гр. Каблешково, обл. Бургас 

ул.ОСВОБОЖДЕНИЕ № 1  Директор: ВАСИЛ НИКОЛОВ КИРЯКОВ 

Телефон: 0885530541 

  

Площадка № 1 - м.Пъдарска могила 

Код 13 01 11* - Синтетични хидравлични масла 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 13 01 13* - Други хидравлични масла 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 13 02 05* - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на 

минерална основа 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 13 02 06* - Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни 

предавки 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 13 02 08* - Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 13 07 01* - Газьол, котелно и дизелово гориво 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 13 07 02* - Бензин 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 15 02 02* - Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени 

филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 16 01 03 - Излезли от употреба гуми 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

Код 16 01 04* - Излезли от употреба превозни средства 

ВрС - Временно съхраняване 

Рзк - Разкомплектоване 

С - Събиране 

Т - Транспортиране 

Код 16 01 06 - Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат 

течности или други опасни компоненти 

ВрС - Временно съхраняване 
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Рзк - Разкомплектоване 

С - Събиране 

Т - Транспортиране 

Код 16 01 07* - Маслени филтри 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 16 01 10* - Експлозивни компоненти (например предпазни въздушни 

възглавници) 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 16 01 12 - Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

Код 16 01 13* - Спирачни течности 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 16 01 14* - Антифризни течности, съдържащи опасни вещества 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 16 01 15 - Антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 14 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

Код 16 01 16 - Резервоари за втечнени газове 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

Код 16 01 17 - Черни метали 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

Код 16 01 18 - Цветни метали 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

Код 16 01 19 - Пластмаси 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

Код 16 01 20 - Стъкло 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

Код 16 01 22 - Компоненти, неупоменати другаде 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

Код 16 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде 
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ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

Код 16 02 11* - Излязло от употреба оборудване, съдържащо 

хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC 

ВрС - Временно съхраняване 

С - Събиране 

Код 16 02 13* - Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни 

компоненти, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 

ВрС - Временно съхраняване 

С - Събиране 

Код 16 02 14 - Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в 

кодове от 16 02 09 до 16 02 13 

ВрС - Временно съхраняване 

С - Събиране 

Т - Транспортиране 

Код 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии 

ВрС - Временно съхраняване 

С - Събиране 

Код 16 06 02* - Ni-Cd батерии 

ВрС - Временно съхраняване 

С - Събиране 

Код 16 06 03* - Живак-съдържащи батерии 

ВрС - Временно съхраняване 

С - Събиране 

Код 16 06 04 - Алкални батерии (с изключение на 16 06 03) 

ВрС - Временно съхраняване 

С - Събиране 

Код 16 08 01 - Отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, 

родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16 08 07) 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

Код 20 01 23* - Излязло от употреба оборудване, съдържащо 

хлорофлуоровъглеводороди 

ВрС - Временно съхраняване 

С - Събиране 
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Код 20 01 35* - Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, 

различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни 

компоненти 

ВрС - Временно съхраняване 

С - Събиране 

Код 20 01 36 - Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, 

различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35 

ВрС - Временно съхраняване 

С - Събиране 

Т - Транспортиране 

  

БАЛНЕОХОТЕЛ ПОМОРИЕ 

Разрешение № 02-ДО-00000309-00 от 01.04.2009 г.  

БУЛСТАT 102948767  

гр. Поморие, обл. Бургас 

ул."Проф. Стоянов" , №5  Директор: БИСЕРКА СТАЙКОВА ХЪНКОВА 

Телефон: 0596/28889 

  

Площадка № 1 - гр.Поморие, Община Поморие, Област Бургас, 

ул."Проф.Стоянов"№5 

Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

Код 15 01 04 - Метални опаковки 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

Код 15 01 07 - Стъклени опаковки 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

Код 18 01 03* - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане e обект на 

специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции 

ВрС - Временно съхраняване 

ПрТ - Предварително третиране 
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Код 20 01 08 - Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено 

хранене 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 20 01 25 - Хранителни масла и мазнини 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

  

ВРОМОС - 2005 

Разрешение № 02-ДО-00000313-00 от 17.06.2009 г.  

БУЛСТАT 102935833  

гр. Каблешково, обл. Бургас 

, ул."Мизия" № 3  Директор: АНГЕЛ ГЬОНЕВ ТОТЕВ 

Телефон: 05968/2202, 0886930765 

  

Площадка № 1 - общ.Поморие,ул. "Мизия" №3, УПИ ХХV-1079, кв.87 

Код 13 02 08* - Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 13 05 03* - Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 

замърсени с опасни вещества 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 15 02 02* - Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени 

филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 15 02 03 - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

Код 16 01 03 - Излезли от употреба гуми 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

Код 16 01 07* - Маслени филтри 

ВрС - Временно съхраняване 
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Код 16 01 12 - Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

Код 16 01 13* - Спирачни течности 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 16 01 17 - Черни метали 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

Код 16 01 18 - Цветни метали 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

Код 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 

ВрС - Временно съхраняване 

  

ЛЕЧО ПЕЕВ 

Разрешение № 02-ДО-00000315-00 от 03.07.2009 г.  

БУЛСТАT 102708860  

гр. Поморие, обл. Бургас 

ул. "Княз Борис І" №209  Директор: ЛЕЧО ПЕЕВ ЛЕЧЕВ 

Телефон: 0888770867 

  

Площадка № 1 - гр.Поморие, Промишлена зона, ул."Странджа"№5 

Код 13 02 06* - Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни 

предавки 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 13 02 08* - Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 

замърсени с опасни вещества 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 15 02 02* - Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени 

филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 16 01 07* - Маслени филтри 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 16 01 12 - Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11 
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ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

Код 16 01 13* - Спирачни течности 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 16 01 15 - Антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 14 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

Код 16 01 17 - Черни метали 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

Код 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии 

ВрС - Временно съхраняване 

Код 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 

ВрС - Временно съхраняване 

  

ВЛД - ВЪЛКО ДИМОВ 

Разрешение № 02-РД-00000051-00 от 19.03.2009 г.  

БУЛСТАT 812198786  

гр. Поморие, обл. Бургас 

ул."Мусала" №35  Директор: ВЪЛКО ЛАМБОВ ДИМОВ 

Телефон: 0596/350030 

  

Площадка № 1 - Общ.Поморие,гр.Поморие,ул."Мусала"№35 

Код 16 01 03 - Излезли от употреба гуми 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

  

ТОДОР С. КИРОВ 

Разрешение № 02-РД-00000053-00 от 27.03.2009 г.  

БУЛСТАT 200020154  

гр. Поморие, обл. Бургас 

ул."Морска"№28, ет.2  Директор: ТОДОР СТОЯНОВ КИРОВ 

Телефон: 0888876748 

  

Площадка № 1 - гр.Бургас,УПИ-2,кв.5 по плана на к-с ,,Зорница" 

Код 16 01 03 - Излезли от употреба гуми 

ВрС - Временно съхраняване 



Актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на 

Община Поморие 2012-2020г.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

 

       71 

Т - Транспортиране 

Код 16 01 17 - Черни метали 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

Код 16 01 18 - Цветни метали 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

  

ЙОВИ - ЙОВЧО УЗУНОВ 

Разрешение № 02-РД-00000055-00 от 02.04.2009 г.  

БУЛСТАT 102145084  

гр. Поморие, обл. Бургас 

ул."Манастирска", №19  Директор: ЙОВЧО ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ 

Телефон: 0888431364 

  

Площадка № 1 - Област Бургас, Община Поморие, гр. Поморие, 

ул."Манастирска" №0 

Код 16 01 03 - Излезли от употреба гуми 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

  

КОСИЯ-4 - ДИМИТЪР МИНЧЕВ 

Разрешение № 02-РД-00000058-00 от 21.04.2009 г.  

БУЛСТАT 102108673  

гр. Поморие, обл. Бургас 

ул."Петър Берон", №7 А, , ет. 2  Директор: ДИМИТЪР КОСЕВ МИНЧЕВ 

Телефон: 0885 249 795 

  

Площадка № 1 - Област Бургас, Община Поморие, гр. Поморие, УПИ ІХ,кв. 

191 

Код 16 01 03 - Излезли от употреба гуми 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

  

АВТОДИНАМИК ГЕОРГИЕВ 

Разрешение № 02-РД-00000071-00 от 18.01.2010 г.  

БУЛСТАT 200896397  
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с. Горица, обл. Бургас 

ул. "Пирин" №41  Директор: СТЕФАН КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ 

Телефон: 0887 250 631 

  

Площадка № 1 - обл. Бургас, общ. Поморие, с. Горица, УПИ V - 300, кв.9 

Код 16 01 03 - Излезли от употреба гуми 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

Код 16 01 17 - Черни метали 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

Код 16 01 18 - Цветни метали 

ВрС - Временно съхраняване 

Т - Транспортиране 

ПОМОАУТО - 2009 

Разрешение № 02-РД-00000095-00 от 28.03.2011 г.  

БУЛСТАT 201156926  

гр. Поморие, обл. Бургас 

кв. "Свобода" бл.16, вх.3, ет.4  Директор: АТАНАС ДАФЧЕВ СТОЕВ 

Телефон: 0896858589 

  

Площадка № 1 - гр. Поморие, кв. "Свобода" бл.16, вх.3, ет.4 

Код 16 01 03 - Излезли от употреба гуми 

Т - Транспортиране 

  

1.Данни за отпадъците: 

Битови отпадъци 

Битовите отпадъци се получават в резултат от жизнената дейност на 

хората по домовете, в административните, социални и обществени сгради. Към 

тях се приравняват и отпадъците от търговски обекти и съпътстващи 

производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато 

нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или 

състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.  

Основното количество битови отпадъци се получават в резултат на изнената 

дейност на човека в дома, държавните и общинските сгради. Към тях се 

приравняват и отпадъците от търговските обекти, занаятчийските дейности, 
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предприятията, обектитеза отдих и забавление, когато те нямат характер на опасни 

и могат да се третират съвместно с битовите отпадъци. 

На територията на сметището няма кантар за измерване на постъпващите 

количества битови отпадъци.  

Основен показател при дефиниране на количеството на ТБО е нормата на 

натрупване, т.е. количеството отпадъци, образувани от установена разчетна 

единица/1 човек –за жилищни сгради, 1 място –за хотелите, 1легло-в болниците, 

1м
3
 площ-за магазините и т.н./. за определен период от веме/денонощие, 

година/.Нормите се определят както в единица маса/кг, Т/, така и в еденица обем/д 

м
3
, м

3
/. 

а=В/Р.Т 

където: 

           а-норма на натрупване; 

В-количество на отпадъците,(м, куб.м.) 

Р-разчетна еденица(човек и др.) 

Т-период от време 

Нормите на натрупване на битовите отпадъци  се определят 

периодично, но не по-рядко от 1 път на пет години. Замерванията се 

извършват сезонно в течение на 1 година. Продължителността на 

провежданите замервания се приема при ежедневно транспортиране –в 

течение на 7 дни, при извозване през 1-2 дни-от 10дни в месеца. 

От проведените до момента изследвания, за основната част от 

общините нормата на натрупване се движи между 0.5 и 2 кг/жит./ден.  

През периода 2002-2006г.образуваните битови отпадъци на човек от 

населението варират в границите между 448 и 503 кг/жит/година.  

В национален мащаб се очаква количествата на  битовите отпадъци да 

нараства, в резултат на икономическия растеж, повишаване ан доходите и 

потреблението на домакинствата.Независимо от това, може да бъде 

прогнозирано стабилизиране на количеството на битовите отпадъци, в 

резултат от реализиране на меркте за предотвратяване образуването на 

отпадъците, разширяване на обхвата на системата за разделно събиране и 

насърчаване на тяхната повторна употреба, рециклиране и 

оползотворяване. 

Очаква се с въвеждане на регионалното депо  за битови отпадъци-с. 

Полски Извор, община Камено да започне реалното измерване на 

количествата на депонираните отпадъци от община Поморие.  

Морфологичен състав на битовите отпадъци : 
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По данни от Националната програма за управление на дейностите с 

отпадъците за периода 2009-2013г.морфологичния състав на битовите 

отпадъци за типовете населени места е:  

                           Население, 

брой жители 

 

Съдържание 

до 3 000 от 3 000 

до 25 

000 

от 25 000 до 50 000 над 50 000 

% % % % 

А. Органични 

1. Хранителни отпадъци 4,86 12,56 20,85 28.80 

2. Хартия 3,87 6,55 10,45 11.10 

3. Картон 1,30 0,70 1,63 9.70 

4. Пластмаса 5,21 8,98 9,43 12.00 

5. Текстил 3,48 4,70 3,40 3.20 

6. Гума 1,15 0,45 1,10 0.60 

7. Кожа 1,36 1,35 2,10 0.70 

8. Градински отпадъци 14,12 14,00 5,53 6.80 

9. Дървесни отпадъци 2,14 2,28 1,58 1.30 

Б. Неорганични 

1. Стъкло 8,85 3,40 8,78 9.90 

2. Метали 2,88 1,30 2,83 1.70 

В. Други 

1. Сгурия, пепел, 

инертни строителни 

отпадъци, пръст, пясък 

и други, в това число 

50.78 43.73 32.35 14.20 
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неидентифицирани 

 

Наблюдението върху морфологичния състав на отпадъците, 

формирани от домакинствата покааазва, че независимо от увеличаването 

на металите, стъклото и пластмасата в общата маса отпадъци, най -висок 

дял си остава дела на кухненските отпадъци.  

Делът на групата отпадъци от пластмаса, хартия и картонени 

опаковки, които подлежат на рециклиране  е около 33%.  

Съгласно Директива 2008/98/ЕС за отпадъците за доближаването на ЕО 

към едно „рециклиращо общество“, което се стреми да избягва образуването 

на отпадъци и ги използва като ресурс. В тази връзка се определят следните 

цели за подготовката за повторна употреба и рециклирането на отпадъците: 

- до 2020 г. подготовката за повторна употреба и рециклиране на 

отпадъчни материали, най-малко като хартия, метал, пластмаса и стъкло от 

домакинствата и евентуално от други източници, доколкото тези потоци от 

отпадъци наподобяват домакинските отпадъци, следва да се увеличи най-

малко до 50 % от общото тегло; 

Физико-химичния състав на отпадъците от гр. Поморие показва 

следното: 

 

Показатели Стойност, %за населени места до 

50хил. жители 

Обща влага 31.0 

Органично вещество 38.0 

Неорганично вещество 62.0 

Калоричност-ккал/кг 720 

рН 6.5 

 

Генерирани отпадъци 

 Количествата на генерираните в община Поморие ТБО през 2004 г. са 

17049 тона, а през 2005г.-19487 тона. 

 Разпределението на количеството на битовите отпадъци е 

неравномерно.Причините за това са следните:  

 -неравномерността на туристическия поток през гоините;  

 -отсъствие на точност при определяне на тези количества/тъй като те 

не са изчислени на база товароносимостта на сметоизвозващата техника, 
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което не гарантира точност/. 

 През последните години ежегодно на територията на общината се 

генерират около 20 000 тона ТБО. 

ТБО са с характер битови и селскостопански съгласно Наредба №8 за 

условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други 

съоръжения и инсталации ннза оползотворяване и обезвреждане на 

отпадъците 

Информация за количествата събрани битови отпадъци от Община 

Помоорие през последните 3 отчетни години:  

 

 

 

 

Година Количество 

битови 

отпадъци 

Обслужвано 

население 

Население общо 

 Тон Жители Жители 

2008 20 364.5 27 548 27 548 

2009 22 234.0 27557 27557 

2010 21 716.0 28944 28944 

2011 20617   

 

Строителни отпадъци 

 На национално ниво е приет Национален стратегически план за 

управление на отпадъците от строителство и разрушаване на 

територията на Р. България за периода 2011-2020г. 

Националният стратегически план за управление на отпадъците от 

строителство и разрушаване на сгради (ОСР) на територията на Р България е 

разработен на основата на резултатите от предпроектно проучване в рамките 

на проект „Изготвяне на национална стратегия за управление на 

строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради за периода 

2010-2020г. и проект на ръководство за управление на отпадъци от 

строителство и разрушаване на сгради”. 

На база на обобщените данни от различни източници и техния анализ са 

направени експертни предположения и прогнози, предложени са 

законодателни промени и мерки за развитието на инфраструктурата за 

управление на ОСР, визиращи 10-годишен период (2011-2020г.). 
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Основната цел е да се допринесе за устойчивото развитие на Р България 

чрез интегрирана рамка за управление на строителните отпадъци, която да 

доведе до намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от 

генерираните им, подобряване на ефективността на използване на ресурсите, 

увеличаване отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите 

за управление на отпадъците. 

За определяне на количеството на образуваните отпадъци от 

строителство и разрушаване в рамките на проект „Изготвяне на национална 

стратегия за управление на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване 

на сгради и проект на ръководство за управление на строителни отпадъци” са 

разгледани следните източници на образуване от: 

 -ново строителство на жилищни и нежилищни сгради; 

 -разрушаване на жилищни и нежилищни сгради; 

 -ремонт на жилищни и нежилищни сгради; 

 -индустриални предприятия; 

 - ремонт, строителство и реконструкция на инфраструктурни обекти. 

Тези източници са обобщени като "битови източници", обединяващи първите 

три групи и "индустриални източници", обединяващи последните две групи. 

  За оценката на количествата от тези източници и за определяне на 

състава на генерираните ОСР са използвани данни от национални 

статистически източници (НСИ и ИАОС), НКЖИ, АПИ, МОСВ, анкетни 

карти до общински администрации и експертни оценки, за периода 2006 - 

2009г. 

В РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

КАТАЛОГ НА ОТПАДЪЦИТЕ - (COM 2000/532/ЕО) отпадъците в Каталога 

са включени в съответствие с индивидуален шест-цифрен код. Пълното 

описание на отпадъците включва двуцифрен код за обозначение за групата 

отпадъци и четири цифрен код за вид на отпадъка от тази група. 

Списък на кодовете, които се отнасят до ОСР: 

17 ОТПАДЪЦИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО И РАЗРУШАВАНЕ 

(ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОЧВА, ИЗКОПАНА ОТ ЗАМЪРСЕНИ МЕСТА) 

17 01 Бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични 

изделия 

17 01 01 бетон 

17 01 02 тухли 

17 01 03 керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия 

17 01 06* смеси от или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки, 
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фаянсови и керамични изделия, съдържащи опасни вещества 

17 01 07 смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични 

изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 

17 02 Дървесен материал, стъкло и пластмаса 

17 02 01 дървесен материал 

17 02 02 стъкло 

17 02 03 пластмаса 

17 02 04* пластмаса, стъкло и дървесен материал, съдържащи или 

замърсени с опасни вещества 

17 03 Асфалтови смеси, каменовъглен катран и съдържащи катран 

продукти 

17 03 01* асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран 

17 03 02 асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от 

упоменатите в 17 03 01 

17 03 03* каменовъглен катран и катранени продукти 

17 04 Метали (включително техните сплави) 

17 04 01 мед, бронз, месинг 

17 04 02 алуминий 

17 04 03 олово 

17 04 04 цинк 

17 04 05 желязо и стомана 

17 04 06 калай 

17 04 07 смеси от метали 

17 04 09* метални отпадъци, замърсени с опасни вещества 

17 04 10* кабели, съдържащи масла, каменовъглен катран и други опасни 

вещества 

17 04 11 кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 

17 05 Почва (включително изкопана почва от замърсени места), 

камъни и изкопани земни маси 

17 05 03* почва и камъни, съдържащи опасни вещества 

17 05 04 почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 

Съгласно ДИРЕКТИВА 1999/31/ЕС ЗА ДЕПОНИРАНЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ 

Севъвеждат технически стандарти за изграждането, експлоатацията и 

мониторинга на депата за отпадъци. 

Депата са класифицирани в зависимост от вида на депонираните 

отпадъци – съответно депа за опасни отпадъци, за не-опасни и за инертни 
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отпадъци. Вида на депонираните отпадъци трябва да съответства на класа на 

депото. 

Въведена е забрана за депониране на течни, запалими, корозивни, 

окислителни, експлозивни и болнични отпадъци, както и на гуми, различни 

от велосипедни гуми с или такива с диаметър 1400 мм. 

Приемането на отпадъци в депата се допуска единствено ако отговарят 

на критериите за приемане в съответния клас депо и са спазени определени 

процедури, включващи извършване на визуални проверки, документиране и 

вземане на проби. 

Директивата не допуска разреждане или смесване на отпадъци с цел 

достигане на критериите за приемане в съответния клас депо. Критериите и 

процедурите за приемане на отпадъците на депа са регламентирани с 

Решението на Съвета 2003/33/ЕО от 19 декември 2002 година. 

Инертните отпадъци са отпадъци, които: 

а) не претърпяват съществени физични, химични и биологични изменения; 

б) не са разтворими, не горят и не участват в други физични и/или химични 

реакции; 

в) не са биоразградими и/или не оказват неблагоприятно въздействие върху 

други вещества, с които влизат в контакт по начин, който води до увреждане 

на 

околната среда и здравето на хората. 

Директивата за депониране на отпадъците изключва инертните 

отпадъци от обхвата си, в случаите на: 

-употребата в депата за инертни отпадъци, подходящи за 

преустрояване/възобновяване запълване на стари мини, както и за строителни 

работи в депата, 

-депонирането на незамърсена почва или безопасни инертни отпадъци, 

получени в резултат от изследване, добиване, преработване и складиране на 

минерални ресурси, както и в резултат от дейността на кариерите. 

Решението на Съвета 2003/33/ЕО от 19 декември 2002 година въвежда 

критерии и процедури за приемане на отпадъците на депата за инертните 

отпадъци, депата за неопасни отпадъци и депата за опасни отпадъци, 

съгласно изискванията на Приложение II на Директива 1999/31/ЕО за 

депониране на отпадъците. 

Решението на Съвета 2003/33/ЕО, определя списък на на отпадъци, 

които се приемат на депа за инертни отпадъци без изпитване. 

Списъкът подлежи на различни ограничения и включва само: 
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- стъкло (вкл. материали на основата на стъклени влакна), 

- бетон, 

- тухли, 

- плочки и керамика, 

- почва (с изключение на горния почвен слой) и камъни. 

Приема се, че тези видове отпадъци, отговарят на пределно 

допустимите стойности, съгласно раздел 2.1.2 от приложението на Решение 

на Съвета 2003/33/ЕО. 

Отпадъците трябва да са от един поток (само от един източник), от един 

и същи тип отпадъци. Различни видове отпадъци, съдържащи се в списъка, 

могат да бъдат приемани заедно, при условие че те са от един и същ 

източник. Всякакви други отпадъци, които не са включени в този списък, 

трябва да се подложат на изпитване, за да се определи дали отговарят на 

критериите, посочени в точка  

Директива 89/106/ЕИО за строителните продукти на Съвета относно 

сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби 

на държавите-членки по отношение на строителните продукти изисква да се 

предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира, че строителните 

продукти, които са предназначени за използване в строителството, могат да 

бъдат пуснати на пазара, само ако те са годни заупотреба, т.е. те имат такива 

характеристики, че строителните работи, в които те трябва да бъдат 

включени, сглобени, прилагани или инсталирани, е възможно, ако правилно 

са проектирани и построени и трябва да отговарят на съществените 

изисквания към строежите. 

Директивата е въведена с Наредбата за съществените изисквания към 

строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти (с посл. 

изм. От 2007г.). 

Необходимо е да се отбележи, че се очаква Директива 89/106/ЕИО да 

бъде заменена от нов европейски регламент, въвеждащ към съществените 

изисквания към строежите едно ново изискване, а именно за устойчиво 

използване на ресурсите, с което ще се увеличат изискванията към 

производителите и потребителите на строителни материали, вкл. да се 

използват в максимална степен РСМ. 

Различните практики в Европейските страни и натрупаният опит от 

използването на рециклирани строителни материали под формата на 

рециклирани добавъчни материали (РДМ) в отделните страни са довели до 
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създаването на следните единни европейски стандарти, допускащи и 

регламентиращи употребата на РДМ. 

 

 

Номер и заглавие на стандарта Степен на използване в България 

 
БДС ЕN 12620:2002+А1:2008 

 

Добавъчни материали за бетон 

Разглежда РДМ като равноправни на 

естествените скални 

материали. Няма практика по прилагането 

му по 

отношение на РДМ, ограничено е 

прилагането му и към 

естествените скални материали поради 

наличието на 

много нови параметри. 

 

БДС ЕN 12620:2002+А1:2008/НА 

 

Добавъчни материали за бетон. 

Национално приложение (НА) към 

БДС EN 12620:2002+A1:2008 

Национално приложение (НА) към БДС EN 

12620:2002+A1:2008. Базов стандарт за 

добавъчни 

материали за бетон, тъй като е основан на 

методики и 

спецификации от предишните БДС 

стандарти. На практика 

НЕ разглежда РДМ. 

 

БДС ЕN 12620:2002+А1:2008/НА 

 

Добавъчни материали за бетон. 

Национално приложение (НА) към 

БДС EN 12620:2002+A1:2008 

Национално приложение (НА) към БДС EN 

12620:2002+A1:2008. Базов стандарт за 

добавъчни 

материали за бетон, тъй като е основан на 

методики и 

спецификации от предишните БДС 

стандарти. На практика 

НЕ разглежда РДМ. 

 

БДС ЕN 13043:2005+АС Скални материали за битумни смеси 
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 и настилки за пътища, самолетни 

писти и други транспортни площи 

Разглежда РДМ като равноправни на 

естествените скални 

материали. 

Не е залегнал като референция в 

последното издание на 

Тeхническите спецификации на АПИ. 

 

БДС ЕN 933-11:2009 Изпитвания за 

определяне на геометричните 

характеристики на скалните 

материали. Част 11: Изпитване за 

класификация на съставните части 

на едри рециклирани скални 

материали 

 

Не е известно да се използва в строителната 

практика, 

още повече, че е наличен само на английски 

език. 

Дори заглавието му на български е 

подвеждащо - 

терминът "рециклирани скални материали" 

е некоректен, 

защото изключва рециклирания бетон, 

асфалтобетон и 

керамика, а именно количеството на тези и 

други 

компоненти се оценява. 

 

БДС ЕN 13242:2007 +А1 

 

Скални материали за несвързани и 

хидравлично свързани смеси за 

използване в строителни 

съоръжения и пътно строителство 

Разглежда РДМ като равноправни на 

естествените скални 

материали. 

НЕ е залегнал като референция в 

последното издание на 

ТС на АПИ. 

 

БДС ЕN 13139:2004 Добавъчни 

материали за разтвор 

Разглежда РДМ като равноправни на 

естествените скални 

материали. 

 

Няма сведения за използването на РДМ за 

направата на 

строителни разтвори. Вероятно поради 

липсата на 

индустриално производство на РДМ със 

сертифицирани 

качества. 

 

БДС ЕN 13108-8:2009 Асфалтови В България има ограничена практика при 
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смеси. Изисквания за материалите. 

Част 8: Асфалт за рециклиране 

Специфицира изискванията към 

рециклирания асфалт 

като съставен материал за горещи 

асфалтови смеси. 

 

използването 

на рециклиран асфалт за горещи смеси, но 

тя е отпреди 

въвеждането на този стандарт. 

 

 

Управлението на отпадъци от строителство, ремонт и поддръжка на 

сгради в домакинствата се извършва съгласно общинските наредби за 

управление на отпадъците. Почти цялото количество от ОСР се депонира на 

депата за битови отпадъци и на все още съществуващите в голяма част от 

общините площадки, нар. „депа за строителни отпадъци”. 

За община Поморие дейността е разписана в Наредба №9 за управление 

дейностите с отпадъци/актуална/: 
РАЗДЕЛ ПЕТИ-ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ 

ОТПАДЪЦИ И ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ 

Чл.20 Извършването на дейностите по третиране и транспортиране на 

излешните земни маси и строителните отпадъци/вкл. и строителните 

отпадъци от вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и 

съоръжения/ е задължение на собственика, инвеститора или изпълнителя на 

дейността, от която са формирани. 

 Чл.21 /1/Когато дейностите по третиране и транспортиране на СО и ЗМ 

касаят обекти, за които се издава разрешение за строеж и се открива 

строителна линия и /или обекти, от които общото количество надвишава 1 м
3
, 

отговорните по чл.19 лица подават молба  по образец до Кмета на общината 

за обектите на високо строителство, а за линейните обекти внасят и депозит в 

размер на строителната стойност на възстановителните работи за определяне 

маршрута и мястото за депониране на същите, въз основа на които Община 

Поморие издава  

 /2/ “Разрешение за депониране на строителни отпадъци и/или земни 

маси 

 /3/ разрешение за депониране на СО и ЗМ се издава за всеки отделен 

обект 
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 /4/ В протокола за откриване на строителна площадка за обекта 

задължително се вписва лицето отговорно за дейностите по третиране на СО 

и ЗМ и номерът на издаденото му разрешение 

 /5/ задълженията за третиране и транспортиране на СО на съответните 

отговорни лица са в сила до подписването на образец 15 независимо от 

продължителността на строителството. 

 Чл.22 Отговорното за третиране и транспортиране на СО и ЗМ лице  в 

случая на чл.21 ал.1 е длъжно да : 

 1.Да ограничи с плътна ограда определената строителна площадка, 

преди да е започнала каквато и да било дейност на нея /не се отнася за 

линейните обекти на техническата инфраструктура/; 

 2.Да не допуска по време на строителството замърсяване на 

тангиращите с обекта тротоари, улични платна, зелени площи и др. терени 

със строителни материали на СО и ЗМ 

 3.Да не допуска по време на строителството и дейностите по третиране 

и транспортиране на СО и ЗМ замърсяване на околното пространство с 

прахови частици; 

 Да не допуска при транспортирането на СО и ЗМ използването на 

транспортни средства с  неуплътнени каросерии, непочистена ходова част и 

замърсяването на уличните платна; 

 5.След приключване на строителството да възстанови първоначалния 

вид на тротоарите, уличните платна, зелените площи и др. терени които са 

били включени в строителната площадка на обекта. Възстановителните 

работи да се приемат с протокол от техническата служба в Общината, за да 

бъде възстановен внесеният депозит по чл. 21 ал.1. 

 Чл.23 Отговорното за събирането, съхранението и транспортирането  на 

СО лице, в случаите на чл.21, ал.1 е длъжно: 

 1.Да съхранява отпадъците на територията на обекта и да ги извози до 

определеното за целта депо; 

 2.или да ползва /срещу заплащане/ специалициран контейнер, 

предоставен му от фирма имаща разрешение за извършване на такава 

дейност. 

 Чл.24 /1/ За депонирането на СО и ЗМ , формирани от обектите в 

случаите на чл.21 се заплащат такси, приети с Решение на Общински съвет; 

 /2/ таксата се заплаща предварително от лицето на което се издава 

разрешението за депониране на СО и ЗМ, в съответствие с количествата, 
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посочени в молбата по чл.21, ал.1 след съгласуването им с отдел “ТСУ” от 

общинската администрация. 

 Чл.25 Депонирането на СО и ЗМ  се извършва само на определените от 

Кмета на общината депа за СО и ЗМ. 

 Чл.26 /1/Отговорност за дейностите по депонирането на СО и ЗМ и 

стопанисването на площадката на депото по време на нейната експлоатация  

носи операторът на депото. 

 /2/ Операторът на съоръжението за обезвреждане води отчет на 

постъпилите количества СО и ЗМ. 

Третирането и транспортирането на строителни отпадъци на 

територията на община Поморие се извършва на временни депа за строителни 

отпадъци „Малко солено езеро”, отредено с Решение №350/12.07.2002 г. на 

Общински съвет и „Ставрос”, отредено с Решение №536/27.04.2006 г. на 

Общински съвет – 

Поморие. 

През последните три отчетни години количествата на генерираните 

строителни отпадъци са: 
 

 

Година 

Строителни отпадъци от фирми 

 

 тона 

 

2008 15 000 

2009 7 596 

2010 2 000 

2011 828  

 

Малките количества формирани строителни отпадъци през 2011г. се 

дължат на намаляло строителство и малък брой разрушени строежи. 

Инертните маси отделени от строителството се депонират на „временни 

депа” в местността „Ставрос” и „Малкото езеро”, които представляват 

заблатени терени, върху които е възстановена собствеността на частни лица и 

се засипват с цел усвояването им за дтроителни цели 

Основните проблеми в момента , свързани със строителните отпадъци 

са неконтролираното изхвърляне на строителни отпадъци от гражданите и 

фирмите, което води до формирането на нерегламентирани сметища. Въпреки 

наличието на определени места за извозване и депониране, често населението 

неконтролирано изхвърля строителни отпадъци на незаконни сметища главно 

на входовете и изходите на населените места, както и замърсява зелените 
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площи в самите населени места. За строителните отпадъци, от обичайните 

ремонти на жилищата, няма форма, по която да бъдат контролирани. 

От страна на Община Поморие са предприети съответните действия, 

като: 

Открита е процедура за отреждане на депо за инертни отпадъци. 

Регионалния проект, в който е включена и Община Поморие, 

предвижда на площадката на депото в с.Полски Извор, Община Камено да се 

изгради и функционира съоръжение за рециклиране на строителни и 

едрогабаритни отпадъци. На площадката ще бъдат доставяни 

едрогабаритните отпадъци от общините в региона. 

 

 

Производствени отпадъци  

Производствени отпадъци се генерират главно  от дейността на : 

 Действаща кариера за добив на инертни материали в с.Каменар; 

 „ЗТВ” гр. Каблешково – за производство на изделия от технически въглен; 

„Черноморско злато” АД, гр. Поморие – за производство и съхранение на 

високоалкохолни напитки и вина;  „ТПК „Анхиало” гр. Поморие -

дървопреработващо предприятие; 

„Анхиало авто”; 

 ПСОВ – Поморие; 

 Бетонови възли – 4 броя; 

 Бензиностанции – 8 броя; 

Автотранспорта и др.  

 Неопасните отпадъци и тези с характер на битови отпадъци се 

депонират на сметището с. Каменар.  

 Опасните производствени отпадъци се предават за третиране на 

фирими притежаващи съответно разрешение по чл.37 от ЗУО. 

 Управлението на производствените отпадъци се осъществява от 

съответните предприятия, при чиято дейност се образуват. Те са длъжни да 

представят в Общината своите програми за дейности с отпадъците,  които да 

бъдат част от общинската програма, за да има в нея информацията за 

производствените им отпадъци.В тази връзка настоящата програма е отворена 

и тя трябва да съдържа необходимата актуална информация. 

 От друга страна от общината се изисква да планира капацитета на 

общинската инфраструктура за третиране на отпадъците, като се отчитат и 

количествата отпадъци от производствените предприятия, които не 
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разполагат със собствени съоръжения за обезвреждане  и оползотворяване на 

отпадъците. 

 Община Поморие има разработена и приета Наредба №9 за управление 

на отпадъците в община Поморие. В нейния  раздел шести е включена  

организацията на дейностите по третиране на производствените отпадъци на 

територията й: 

 Чл. 27 /1/ Производствените отпадъци, които нямат характер на опасни 

отпадъци, се третират:  

 1.От причинителя, в собствени съоръжения съгласно утвърден проект 

на производствената дейност при условията на  ЗУО. 

 2.От лицата, на които е дадено разрешение по чл.37 от ЗУО за 

съответната дейност. 

 /2/ Предаването и приемането на производствените отпадъци за 

съответното третиране и/или транспортиране се извършва въз основа на 

договор. 

 /3/ депонирането на неопасни производствени отпадъци в общинските 

депа за битови отпадъци може да се извършва след разрешение от Кмета на 

общината, въз основа на молба от притежателя на отпадъците. 

 Чл.28 Всички разходи за третиране и транспортиране на 

производствените отпадъци са за сметка на притежателя им, ако друго не е 

договорено. 

  

Болнични отпадъци 

 Отпадъците генерирани от дейността на лечебните или здравните 

заведения са не опасни и опасни /по материали за Управление на болничните 

отпадъци/: 

Отпадъците от лечебните  и здравните заведения, които нямат характер 

на опасни отпадъци са : 

1. Хартия от административни служби, лекарски кабинети и болнични стаи. 

2. Хартиени и пластмасови опаковки от хранителни продукти. 

3. Хранителни отпадъци от храни консумирани от болните, без тези от болни 

инфекциозни, включително туберкулозни заболявания. 

4.Хранителни остатъци от кухненски блок, с изключение на тези от 

инфекциозни болници и отделения. 

5. Ампули, стъклени банки и флакони, с изключение на тези от използвани 

ваксини. 
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6.Медицински инструментариум и лабораторна стъклария след 

обеззаразяване чрез автоклавиране. 

7. Спрейове – метални цилиндри, съдържащи остатъци от аерозоли. 

8. Смет и градински отпадъци от територията на лечебните заведения. 

Опасни медицински отпадъци са : 
1.Инфекциозни медицински отпадъци; 

2.Химични,токсични и фармацевтични отпадъци, включително цитотоксични 

средства; 

3.Остри предмети /напр. игли, скалпели /; 

4.Радиоактивни отпадъци; 

5.Други опасни отпадъци. 

Към инфекциозните медицински отпадъци се отнасят: 
Изхвърлени материали или оборудване, замърсени с кръв и нейните 

производни, други биологични течности или екскрети от инфекциозни 

пациенти с опасни заразни болести. Замърсени отпадъци от пациенти, които 

имат пренасяни по кръвен път инфекции и са на хемодиализа / 

напр.оборудване за диализа – тръбички и филтри, чаршафи, бельо, престилки, 

ръкавици или лабораторни мантии за еднократна употреба, замърсени с кръв / 

Лабораторни отпадъци / култури и щамове, съдържащи жизнеспособни 

биологични агенти, изкуствено култивирани в значително завишени 

количества, както и съдове и прибори, използвани за пренасяне, инокулиране 

и смесване на култури от инфекциозни агенти и инфектирани животни от 

лабораториите /; 

Всички микробиологични култури, генерирани, например, в институти, 

работещи в областта на хигиената, микробиологията и вирусологията, както и 

в медицински лаборатории, лекарски кабинети и аналогични заведения, в 

които може да възникне размножаване на патогенни микроорганизми; 

Животни за експерименти, както и боклук и животински изпражнения от 

лаборатории, извършващи опити с животни, ако може да се очаква предаване 

на инфекциозни болести. 

Биологични медицински отпадъци: 
Това са всички крайници и други анатомични отпадъци, включително кръв, 

биологични течности и патологични отпадъци, които могат да бъдат 

различени като такива от гражданите или от медицинския персонал и за 

които, по етични причини, се изисква специално третиране. 

Цитотоксичните фармацевтични отпадъци: 
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Те могат да бъдат разделени в шест основни групи: алкилирани вещества, 

антиметаболити, антибиотици, растителни алкалоиди, хормони и други. 

Потенциалният риск за здравето на лицата, които боравят с цитотоксични 

фармацевтични препарати, произтича най – вече от мутагенните, 

канцерогенните и тератогенните свойства на тези вещества. От това следва, 

че тези отпадъци създават опасност и взетите мерки трябва да включват и 

мерките, предвиждани в рамките на безопасността на труда. 

Отпадъци, съдържащи кръв и биологични течности: 
Това са отпадъци от здравни заведения, съдържащи човешка или животинска 

кръв, секрети и екскрети, които не се категоризират като инфекциозни 

отпадъци. Има основания да се предполага, че такива отпадъци биха могли до 

известна степен да бъдат замърсени с патогенни микроорганизми / превръзки, 

тампони, спринцовки без игла, инфузионни набори без игла, бинтове, гипсове 

и други /. 

Всяко лечебно или здравно заведение, извършващо медицински дейности или 

научна работа, независимо дали е регистрирано или не по Търговския закон, 

което генерира опасни отпадъци, трябва да притежава разрешение за 

извършване на дейности с опасни отпадъци от Регионалната инспекция по 

околната среда и водите                          (РИОСВ).Ръководството на всяко 

лечебно или здравно заведение разработва Програма за управление на 

отпадъците, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците ( 

ЗУО ), обезпечена с необходимите финансови средства и 

персонал.Ръководителят на лечебно или здравно заведение определя със 

заповед : 

1.лице, което отговаря за управлението на отпадъците. 

2. задълженията на служителите от всички структури на лечебното заведение, 

ангажирани с процеса на събиране, съхраняване и транспортиране на 

отпадъците, определени с длъжностната характеристика. 

3. лице, отговарящо за предаване на отпадъците за транспортиране до 

съоръжението за обезвреждане. 

В лечебното или здравното  заведение трябва да има изградена система за 

управление на опасните отпадъци /ОО/, която да гарантира изпълнението на 

следните изисквания : 

1. Да има приети писани правила и процедури за управлението на опасните 

отпадъци, с които се определят: местата за събирането им, реда и безопасните 

маршрути за транспортирането им, местата за временно съхранение, 
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разпределението на отговорностите между съответните длъжностни лица, 

правила за действие при аварийни ситуации; 

2. Да се осъществява разделно събиране на отпадъците; 

3.Да се спазват правилата за временно съхранение на отпадъците, на 

определените за целта места; 

4. Да е направена оценка на риска, в това число и при работа с ОО съгласно 

Наредба № 5 / 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване 

на оценка на риска; 

5. Да са осигурени и да се ползват лични предпазни средства и работно 

облекло от персонала, който е зает с дейностите по третиране на опасните 

отпадъци; 

6. Персоналът, ангажиран с дейностите с ОО да е обхванат с профилактична 

имунизация срещу хепатит А и В; 

7. Регулярно да се провежда инструктаж на персонала, от чиято дейност се 

образуват ОО или който е зает с дейностите по третирането им; 

8. Да е осигурено обслужване от служби по трудова медицина; 

9. Да е изградена система за контрол по ползване и недопускане на 

многократно използване на консумативи за еднократна употреба; 

10. Използваните съдове, контейнери, чували и транспортни колички да са 

маркирани по подходящ начин; 

11. Редовно да се водят отчетни книги и другите задължителни документи по 

съхранението, приемането и предаването на ОО; 

12. Транспортирането на отпадъците от лечебните заведения да се извършва 

от лица притежаващи разрешения за извършване на дейности с ОО, съгласно 

ЗУО / чл.37 и параграф 3 /. 

При управлението на отпадъците в лечебното или здравното заведение трябва 

да се спазват следните принципи : 

1. генериране и минимизиране на отпадъците; 

2. сортиране и разделяне на отпадъците при източника им; 

3. идентификация и класификация на отпадъците; 

4. боравене с отпадъците и тяхното съхранение; 

5. опаковка и маркировка на отпадъците; 

6. транспортиране на отпадъците в рамките на здравните заведения и 

извън тях; 

7.  преработка на отпадъците; 

8.  безопасност на труда; 

9.  опазване на общественото здраве и околната среда. 
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Лицата, извършващи дейности с опасни отпадъци са длъжни да 

осигурят пакетирането, етикетирането и транспортирането на отпадъците в 

съответствие с общоприетите норми, стандарти и правила на международната 

практика. 

Отпадъците се разделят на мястото на тяхното образуване на опасни и 

такива, които нямат характер на опасни отпадъци / не опасни /. Тези, които 

нямат характер на опасни се събират в кофи с капак и педал, които са 

маркирани с кафяв цвят и са поставени на определени места. Събраните не 

опасни отпадъци се прехвърлят в прозрачни полиетиленови чували / сакове /, 

които се поставят в контейнерите за твърди битови отпадъци и се отстраняват 

чрез системата за сметосъбиране на населеното място. 

Първичното опаковане и съхранение на опасните медицински отпадъци 

се осъществява на мястото на генерирането им. Вторичните опаковки се 

използват за транспортиране. Те трябва да са твърди непропускливи 

контейнери, на които са монтирани колелца и да са съобразени с метода за 

последващо третиране на отпадъка. 

На мястото на генериране опасните отпадъци се събират в 

полиетиленови торби, поставени в кофи с капак и педал. Кофите са 

маркирани с жълт цвят и са поставени на местата, където се образуват 

опасните отпадъци. Острите (пробождащи, режещи ) отпадъци като 

употребени игли, спринцовки, системи за вливания, остриета на скалпели, 

бръсначи и самобръсначки, употребена лабораторна и друга стъклария с 

нарушена цялост се събират в плътно затворени контейнери за еднократна 

употреба. Контейнерите да са от влагоустойчив материал, който не позволява 

пробиване. В случаите, когато се използват спринцовки за еднократна 

употреба, опаковката и капачката се изхвърлят в кофата за не опасни 

отпадъци. Използваните спринцовки, без да се разчленяват и без да се 

поставят капачките, се изхвърлят в контейнера за остри предмети. 

Затворените контейнери се поставят в полиетиленовите чували за опасни 

отпадъци. Чувалите с опасни отпадъци се събират в добре затварящи се 

стационарни или превозими съдове, изготвени от материали, които не могат 

да взаимодействат с отпадъците. Съдовете се обозначават с добре видими 

надписи. Тези съдове, за които не се допуска повторна употреба се 

унищожават като опаковки и се обезвреждат. Забранява се смесването на 

опасни с не опасни отпадъци. При констатиране на неправилно сортиране и 

смесване на опасни и не опасни отпадъци количествата се третират като 

опасни. 
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 Необходими документи, които следва да притежават лечебните 

заведения и балнеосанаториумите, генериращи болничниотпадъци: 

Санитарно удостоверение за извършване на дейности с опасни 

болнични отпадъци 1/ Чл.39, т.8 от ЗУО (ДВ, бр. 86 / 2003 г.); 

2/ Наредба № 3 / 2003г. 

Становище за класификация на опасни болнични отпадъци 
Наредба № 3 за класифициране, опаковане и етикиране на съществуващи и 

нови химични вещества, препарати и продукти (ДВ, бр. 5 от 2003 г.) 

На територията на Община Поморие отпадъците от хуманитарната 

медицина се предават за обезвреждане на лица, притежаващи съответното 

Разрешение за дейности с отпадъци.  

Лечебните заведения от община Поморие имат сключен договор за 

предаване на генерираните си болнични отпадъци на „ЖОСИ – Р” ЕООД. 

Химично третираните отпадъци се пакетират и транспортират за 

автоклавиране и изгаряне. 

 

Утайки от ГПСОВ Поморие 

 При пречистване на формираните отпадъчни води в ПСОВ Поморие се 

генерират отпадъци от решетки,пясък от пясъкозадържатели, утайки от 

пречистване на отпадъчните води. 

 Обезводнените утайки от изсушителните полета на ПСОВ Поморие се 

депонират на общинското депо Каменар., както и пясъка от 

пясъкозадържателите и отпадъците от механичните решетки, които отпадъци 

са с характер неопасен отпадък. 

Наименование на 

отпадъка 

Код Вид на отпадъка Количество, 

/тона/ 

 

Отпадъци от 

решетки 

19 08 01 Производствен 1.2 

Пясък от 

пясъкозадържатели 

19 08 02 Производствен 129.6 

Утайки от 

пречистване на 

отпадъчни 

води 

 

19 08 05 Производствен 480.7 

Общо   611.5 
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Отпадъци от градинско-парковите територии на община Поморие 

Към битовите отпадъци се приравняват и : 

„Растителни отпадъци” – появяват се сезонно от урегулираните 

поземлени имоти и от улична декоративна растителност. 

 

Отпадъци от излезли от употреба моторни превозни 

средства /ИУМПС/, Отпадъци от електрическо и 

електронно оборудване 

 В разработената и приета актуализирана Наредба №9 за управление на 

отпадъците на територията на Община Поморие в  нейния  раздел седми  е 

включена  ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА 

МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ: 

 Чл.29 /1/ Дейностите по събиране, съхраняване, преработване и/или 

обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори имат право да 

извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по чл.37 от ЗУО 

. /2/ Лицата по ал.1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност, в 

съответствие с разпоредбите на Наредбата за изискванията за производството 

и пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране на отпадъци от 

батерии и акумулатори /ДВ бр.61/2000г./  и Наредбата за изискванията за 

третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци/ДВ 

бр.29/1999г./ 

 Чл.30 /1/ Общините определят места за поставяне на съдове за събиране 

на негодни за употреба батерии. 

 /2/ места за събиране на негодни за употреба батерии са и всички 

обекти на територията на общината, където се предлагат батерии. 

 /3/ лицата, които стопанисват обектите по ал.2 са задължени да 

предвидят места за поставяне на специализирани съдове за събиране на 

негодни за употреба батерии и да осигурят достъп до тях. 

 Чл.31 Общината организира дейностите по събиране и временно 

съхраняване на излезли от употреба батерии и акумулатори, предаването им 

за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или 

обезвреждане когато има сключен договор с: 

 - организация по оползотворяване  на излезли от употреба батерии и 

акумулатори 
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 - с лица притежаващи разрешение по 37 от ЗУО и изпълняващи 

изискванията на Наредбата по чл.29, ал.2  

 Чл.32 /1/ Дейности по събиране, съхраняване, транспортиране, 

преработване и/или обезвреждане на луминисцентни и други лампи, 

съдържащи живак имат право да извършват само лица, притежаващи 

съответното разрешение по чл.37 от ЗУО. 

 /2/Лицата по ал.1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в 

съответствие с разпоредбите на Наредбата за изискванията за пускане на 

пазара на луминисцентни и други лампи, съдържащи живак и за третиране и 

транспортиране на излезли от употреба луминисцентни и други лампи, 

съдържащи живак/ ДВ бр.101/2000г./  и Наредбата за изискванията за 

третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци /ДВ 

бр.29/1999г./ 

 Чл.33 Общината разработва и осигурява прилагането на система за 

разделно събиране на излезли от употреба  луминисцентни и други лампи 

съдържащи живак. 

 чл.34/1/ Дейности по събиране, съхраняване, преработване, 

транспортиране и/или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти имат право да извършват само лица, притежаващи 

съответното разрешение по чл.37 от ЗУО. 

/2/ Лицата по ал.1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в 

съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и 

транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти/ДВ 

бр.59/2000г./ и  и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране 

на производствени и опасни отпадъци/ДВ бр.29/1999г./ 

 Чл.35 /1/ Общината определя местата за смяна на отработени моторни 

масла на територията и и информира обществеността. 

 /2/ към местата за смяна на отработени моторни масла се включват и 

сервизите и бензиностанциите отговарящи на изискванията на Наредбите по 

чл.34, ал2 

 /3/ физическите и юридически лица, предлагащи за продажба моторни и 

трансмисионни масла, поставят на подходящи и достъпни места в 

търговските си обекти списъка на определените по ал.1 места. 

 Чл.36 /1/ Дейности по събиране, съхраняване, транспортиране, 

преработване и/или обезвреждане на пневматични гуми имат право да 

извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по чл.37 от ЗУО  
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 /2/ изграждането на събирателни пунктове за излезли от употреба 

пневматични гуми е задължение на лицата, получили разрешение по чл.37 от 

ЗУО за съответната дейност. 

 /3/ местата за събирателните пунктове се съгласуват с общината. 

 Чл.37 Гражданите, едноличните търговци и юридически лица са 

длъжни да предават излезлите от употреба пневматични гуми само на 

определените събирателни пунктове. 

 Чл.38 /1/ Дейности по събиране, съхраняване, разкомплектоване, 

преработване и/или обезвреждане на излезли от употреба моторни превозни 

средства /ИУМПС/ имат право да извършват само лица, притежаващи 

съответно разрешение по чл.37 от ЗУО  

/2/лицата по ал.1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в 

съответствие с разпоредбите на  Наредбата за изискванията за третиране на 

отпадъци от МПС/ ПМС 311/2004 г./ и Наредбата за изискванията за 

третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци/ДВ 

бр.29/1999г./. 

 Чл.39/1/ Кметът на общината : 

 1.определя площадки за временно съхранение на излезли от употреба 

моторни превозни средства /ИУМПС/ ; 

 2.организира дейностите по събиране на ИУМПС, съхраняването им на 

площадки за временно съхранение и предаването им в центрове за 

разкомплектоване; 

      /2/ Кметът на общината извършва дейностите по ал.1 в случаите когато 

производителите и вносителите на МПС не са изградили площадки за 

временно съхраняване на ИУМПС върху собствен имот и има сключен 

договор с организация по оползотворяване,   или с предприятието за 

управление на дейностите по опазване на околната среда, или с 

производители и  вносители на МПС, които изпълняват задълженията си по 

Наредбата за изискванията за третиране на отпадъци от МПС индивидуално, 

или с лица, притежаващи разрешение по чл.37 от ЗУО. 

 С актуализацията на Наредбата се цели осигуряване на места 

/площадки за временно съхранение на излезли от употреба моторни превозни 

средства /ИУМПС/, изграждането на събирателни пунктове за излезли от 

употреба пневматични гуми е задължение на лицата, получили разрешение по 

чл.37 от ЗУО за съответната дейност, осигуряване места за поставяне на 

съдове за събиране на негодни за употреба батерии, електронно и 

електрическо оборудване. 
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 Целта е включване в системата за разделно събиране на всички видове 

батерии и акумулатори, образувани в бита, които попадат в обхвата на 

Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори 

и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори. 

 С актуализацията на общинската наредба по чл.19 от ЗУО се цели да се 

упражнява контрол върху предаването на ИУМПС на лицензирани фирми, 

въвеждане на ред за събиране на ИУМПС, които се намират на територия от 

държавна или общинска собственост. 

 С актуализацията на общинската наредба по чл.19 от ЗУО се цели да се 

упражнява контрол над местата за смяна на масла, определяне изискванията 

към тези места, осигуряване най-малко едно място за смяна на масла на 5000 

жители. 

  

2.Съществуващи практики за третиране и транспортиране на 

отпадъците 

 Изградената система за събиране и транспортиране на битовите 

отпадъци отразява специфичните условия на община Поморие, изискванията 

на населението на нейната територия и условията в Договора за обслужване 

от фирмата оператор. 

 От общо 17бр. населени места с изключение на с.Козичино са с 

организирано сметосъбиране. Селските сметища са закрити. 

Отпадъците се обезвреждат на общинско депо Каменар. 

 С изграждането на бъдещото регионално депо ще се въведе съвременна 

система, отговаряща на европейските изисквания. 

Община Поморие е подписала  Договор от 28.09.2010г.  за разделно 

събиране на отпадъци с ЕКОБУЛПАК АД за петгодишен срок на действие. 

 

Система за събиране и транспортиране на отпадъците 

 През 2011г. броя съдове за битови отпадъци е бил: 

№

 по 

ред 

Населено 

място 

К

офи 

240л 

 

 

(б

р.) 

Коф

и 

„Мева” 

110л 

(бр.) 

Контейн

ери 4 куб.м. 

 

(бр.) 

Контейне

ри 1100 л 

 

(бр.) 

1 Александр - 100 - 6 
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ово 

2 Ахелой 10

40 

- 6 35 

3 Бата 12 335 - 10 

4 Белодол - - - 15 

5 Габерово - - 10 - 

6 Горица - 595 - 30 

7 Гълъбец - - - 50 

8 Дъбник - - 11 - 

9 Каблешко

во 

12 540 6 125 

         

10 

Каменар 35

0 

- 2 10 

         

11 

Козичино - - - - 

         

12 

Косовец - - - 10 

1

3 

Лъка - - 12 - 

1

4 

Медово - - - 27 

1

5 

Поморие 64

16 

- 60 280 

1

6 

Порой - 360 - 15 

1

7 

Страцин - - - 40 

 Общо 78

30 

1930 107 653 

 

Така разположените към момента съдове на територията на Община 

Поморие са собственост на досегашния изпълнител на дейностите по 

сметосъбиране и сметоизвозване. 

С оглед на това обстоятелство, изпълнителят по договора за обществена 

поръчка  трябва да достави и разположи за своя сметка до 7 дни след 

подписване на договора за възлагане на обществена поръчка съответния 
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брой и видове съдове за ТБО. 

Минимална честота на извозване: 

Зимен период /от октомври до май/:  

за гр. Поморие: 

съдове за ТБО с вместимост 1100 литра – един път седмично; 

съдове за ТБО с вместимост 240 литра – един път седмично; 

съдове за ТБО с вместимост 4 куб.м. – един път седмично; 

улични кошчета – ежедневно два пъти. 

за останалите населени места: 

съдове за ТБО с вместимост 1100 литра – един път седмично; 

съдове за ТБО с вместимост 240 литра – един път седмично; 

съдове за ТБО  с вместимост 110 литра  - един път седмично; 

съдове за ТБО с вместимост 4 куб.м. - .един път седмично. 

Летен период /от юни до септември/: 

за гр.Поморие, кв.Св.Георги, кв.Север, Каблешково, Ахелой: 

съдове за ТБО с вместимост 1100 литра – два пъти седмично; 

съдове за ТБО с вместимост 1100 литра ЦГЧ, кв.Св.Георги и кв.Север – 

ежедневно 

съдове за ТБО с вместимост 240 литра – два пъти седмично; 

съдове за ТБО с вместимост 4 куб.м. – два пъти седмично; 

улични кошчета – ежедневно два пъти. 

съдове за ТБО с вместимост 110 литра – два пъти седмично; 

за останалите населени места: 

съдове за ТБО с вместимост 1100 литра – един път седмично; 

съдове за ТБО с вместимост 240 литра – един път седмично; 

съдове за ТБО  с вместимост 110 литра  - един път седмично; 

съдове за ТБО с вместимост 4 куб.м. – един път седмично. 

. В момента на изготвяне на Програмата тече процедура по провеждане 

на обществена поръчка за избор на фирма за осъществяване дейността по 

сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане на депото за ТБО Каменар. 

 След подписване Договора с новата фирма, се очаква актуализиране и 

приемане на нова схема за брой съдове за сметосъбиране и кратност на 

извозване. 

 Новата схема за брой съдове за сметосъбиране и кратност на извозване 

следва да бъде включена в настоящата Програма и да бъде част от нея. 

 

Предварително третиране на отпадъците 
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На този етап в Община Поморие не се извършва същинско предварително 

третиране на битовите отпадъци преди тяхното крайно обезвреждане 

(депониране). Няма изградени претоварни станции, площадки за разделно 

събиране, сортиране, съхранение или опаковане на битови отпадъци.  

 На предвидената претоварна станция гр. Несебър, която ще обслужва 

община Поморие, се предвиждат и допълнителни съоръжения, включващи: 

инсталация за третиране на разделно събраните рециклируеми отпадъци 

(хартия, полимери и метал, стъкло), инсталация за компостиране (на 

биоразградими отпадъци от градовете – от паркови зони, междублокови 

пространства, дървета и храсти, разположени по уличната мрежа) 

 

Оползотворяване и обезвреждане на отпадъците 

По-голямата част от генерираните на територията на Община Поморие 

отпадъци се третират по приетия в цялата страна метод – чрез депониране. 

Депонират се битовите и производствените (които не подлежат на 

преработка) и строителните отпадъци. 

До изграждане на регионалното съоръжение за третиране на 

отпадъците, депонирането се  извършва на досега ползваното общинско депо, 

разположено в землището на с.Каменар. За същото има изготвен “План за 

привеждане в съответствие” с изискванията на Наредба №8/2004г. на МОСВ 

за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други 

съоръжения за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, утвърден с 

Решение №02-10-00/27.09.2005 г., с което е определен крайния срок на 

експлоатация на депото –31.12.2006 г. 

Общинското депо ще се експлоатира до въвеждане в експлоатация на 

“Регионално депо за битови отпадъци за Общините – Айтос, Бургас, Камено, 

Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе”. 

Съгласно регионалния проект е предвидено изграждане на претоварна 

станция в района на Община Несебър, обслужваща общините Несебър и 

Поморие. 

Площадката за ПС Несебър е разположена в местността “Чешме тарла” 

на границата на общините Несебър и Поморие върху терен, определен за 

временно депо и претоварна станция за неопасни отпадъци на общината. 

Отредения терен се намира на 5 км западно от гр. Несебър. Общата площ на 

определения терен е 53.8 ha и обхваща следните два имота от плана по 

земеразделянето: имоти №№ 021001, 022001 от землището на с. Равда. 
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Предназначението на претоварната станция е да се намали обема на 

транспортираните ТБО до регионалното депо, в резултат на което значително 

се снижават транспортните разходи и се увеличава производителното време 

на специализираните сметоизвозващи машини. С влизането си в 

експлоатация, претоварната станция, заема основно място във веригата на 

третиране на ТБО. 

На предвидената претоварна станция се предвиждат и допълнителни 

съоръжения, включващи: инсталация за третиране на разделно събраните 

рециклируеми отпадъци (хартия, полимери и метал, стъкло), инсталация за 

компостиране (на биоразградими отпадъци от градовете – от паркови зони, 

междублокови пространства, дървета и храсти, разположени по уличната 

мрежа) и складова зона за насипните отпадъци в това временно съоръжение. 

Там отпадъците ще се уплътняват в контейнери 24 m3 и се транспортират до 

регионалното депо по 2 бр. в транспортна композиция от контейнеровоз и 

ремарке. 

Сметосъбиращите автомобили в Община Поморие ще бъдат 3 бр. с 

капацитет 18 m3 и ще извършват общо 8 курса на ден при 5 дневна работна 

седмица и ще изминават средно по 130 km на курс. 

Претоварната станция ще отговори на нуждите от рециклиране и 

компостиране и ще намали количеството на материалите за транспортиране 

до регионалното депо. Разстоянието до новото депо в Братово е около 55 km. 

 

Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с 

отпадъци 

 Пред община Поморие стои задължението да изготви  Работен проект 

за рекултивация на съществуващото общинско депо за битови отпадъци, като 

се изпълнят препоръките на МОСВ в тази насока:  

  Работният проект следва да бъде разработен съгласно изискванията на:  

-Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за 

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

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;  

-Наредба № 26/1996 г. за рекултивация на нарушени терени, 

подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на 

хумусния пласт (изм. и доп. ДВ, бр. 30/22.03.2002 г.);  

Работният проект да е съобразен с минималните критерии за 

рекултивацията на депа за битови отпадъци, съгласно Приложение №2 ;  
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Рекултивацията на общинското депо за неопасни (битови) отпадъци ще 

включва следните дейности: 

1. Прибутване и уплътняване на натрупаните в депото отпадъци с цел 

намаляване на площта, предвидена за рекултивация. Тези дейности се 

изпълняват при необходимост, в зависимост от състоянието на конкретното 

депо. 

2. Изграждане на отводнителни канавки за предотвратяване 

постъпването на повърхностни (скатни) води в тялото на депото. Тази 

дейност се изпълнява само за част от периметъра на депото, в случай че е 

необходимо. 

3. Провеждане на техническа рекултивация на депото, включваща: 

3.1. Полагане на повърхностно запечатване с горен изолиращ екран, 

който включва рекултивиращ пласт с дебелина от един метър, като за долния 

петдесет сантиметров слой на рекултивиращия пласт, да се използват 

глинести материали. 

            3.2. Изграждане на газоотвеждаща система, включваща: 

            - вертикални газоотвеждащи кладенци, разположени на разстояние от 

100 метра, с прилежащи към тях лъчеви дренажни слоеве. 

            - за големите депа за битови отпадъци, на които са натрупани над 100 

хил. м3 отпадъци да се предвиди монтирането на инсталация за изгаряне във 

факел на уловените от системата газови емисии от депото. 

4. Провеждане на биологична рекултивация на депото, включваща 

озеленяване, чрез тревна, храстова и дървесна растителност, характерна за 

съответния район. 

            5. За съществуващите депа, на които са натрупани над 15 хил. м3 

отпадъци да се провежда контрол и мониторинг на депото, съобразен с 

изискванията на Приложение № 3 на Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за 

условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други 

съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, 

в т.ч.: 

            - ниво и състав на подземните води, чрез осигуряване на минимум 

един пункт за мониторинг на подземните води над депото и най-малко два 

пункт за мониторинг след депото, по посока на естествения поток; 

            - мониторинг на отделяните газови емисии от отпадъчното тяло; 

            - слягания на повърхността на тялото на депото. 

            6. Осъществяване на поддръжка и следексплоатационни грижи за 

площадката на депото. 
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Община Поморие ежегодно прави оценка на възникнали 

нерегламентирани замърсявания на територията на общината и се изготвя 

план за поетапното им почистване. 
Рискове за замърсяване от депонирането на отпадъците: 

Риск за замърсяване от депонирането на отпадъците съществува от 

сметището в с.Каменар, което  се намира в санитарно-охранителна зона “Б” и 

е директен локален замърсител на повърхностните и подземните води. 

Внасяне и изнасяне на отпадъци 

 Няма регистрирани отпадъци внесени от друга община или държава, 

които да се третират на територията на община Поморие. 

 Предвижда се Пристанище гр. Поморие да се развие като яхтено 

пристанище от модерен тип. То ще отговаря на изискванията на 

специализираните закони : Закон за морските пространства, Закон за опазване 

на околната среда и Закона за управление на отпадъците. 

 В тази връзка, Фирмената програма на Пристанище Поморие ще бъде 

неразделна част от настоящата програма. 

Администиране на дейностите по управление на отпадъците 

По смисъла на ЗУО кметът на общината е отговорното лице за 

управлението на дейностите по отпадъците, образувани на нейна територия.  

Кметът на общината възлага на кметовете/кметските наместници 

дейността. 

Организационното устройство на структурите по управление на 

отпадъците на Община Поморие е показано в следната таблица: 

Администратирането на дейностите по управление на отпадъците  в 

Община Поморие се осъществява чрез приетата Наредба №9 за управление 

дейността по отпадъците. 

4.Проучване, прогнозиране и планиране 

През последните години в Община Поморие са разработени:  

- Общинска програма за управление на отпадъците 1998г. и последващи 

актуализации с Планове за действие, описани по-нагоре.  

-Наредба №9 за управление на отпадъците в община Поморие. 

 Прогнозиране и планиране 

Предвижда се : 

- Изготвяне на План за привеждане в съответствие с нормативните 

изисквания на съществуващото депо за неопасни отпадъци Каменар 



Актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на 

Община Поморие 2012-2020г.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

 

       103 

- Провеждане на проучване на морфологичния състав на постъпващите 

на депото отпадъци  както и ежегодни отчети и планиране на конкретните 

задачи за следващите години. 

 

5.Финансиране на дейностите по управление на отпадъците 

Съгласно Чл. 19. от Закона за управление на отпадъците, общинският 

съвет приема заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на 

Закона за местните данъци и такси.  

Чл. 69-71 от Закона за местните данъци и такси регламентират реда и 

възможните начини за определяне на таксата за битови отпадъци (ТБО).  

 Средствата за управление на дейностите по третиране на отпадъците се 

набират от такси на база утвърден промил върху стойността на имотите на 

гражданите, фирмите, предприятията, търговските обекти.  

 Съгласно Закона за местните данъци и такси, таксата трябва да бъде 

такава, че тя трябва да покрие всички разходи за сметосъбиране, улично 

почистване и зимно поддържане, рекултивация, възстановяване на 

инвестициите в предвидения амортизационен срок, инвестиции за бъдещи 

периоди. 

Размерът на таксата за 2011 г. еопределена както следва: 

  Населеномясто За сметосъбиране, сметоиз-возване и обезвреждане на 

битовите отпадъци в депа 

За поддържане 

чистотата на 

територии за 

обществено 

ползване(‰) 

Кофи240 л и  

,,Мева” 110 л 

(лв./бр.) 

Контейнери4 

куб.м  

(лв./бр.) 

Контейнери1100 л  

(лв./бр.) 

1 2 3 4 5 6 

1. Александрово 81 - 806 2.50 

2. Ахелой 215 4051 2140 0.14 

3. Бата 81 - 806 7.46 

4. Белодол - - 806 4.14 
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5. Габерово - 2926 - 3.32 

6. Горица 165 - 1644 1.85 

7. Гълъбец - - 1644 4.56 

8. Дъбник - 2926 - 0.00 

9. Каблешково 165 5965 1644 1.10 

10. Каменар 165 1350 1644 0.00 

11. Козичино - - - 0.00 

12. Косовец - - 806 6.39 

13. Лъка - 4051 - 0.90 

14. Медово - - 806 4,76 

15. Поморие 215 7765 2140 1.51 

16. Порой 81 - 806 8.52 

17. Страцин - - 806 6.96 

  

При честота на сметоизвозването, както следва: 

 №  

по 

ред 

 Населено  

място 

Кофи240 л  

(бр./год) 

Кофи 

,,Мева”110 л  

(бр./год.) 

Контейнери4 

куб.м  

(бр./год.) 

Контейнери1100 л  

(бр./год.) 

1 2 3 4 5 6 

1. Александрово - 26 - 26 

2. Ахелой - 69 36 69 

3. Бата - 26 - 26 
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4. Белодол - - - 26 

5. Габерово - - 26 - 

6. Горица - 53 - 53 

7. Гълъбец - - - 53 

8. Дъбник - - 26 - 

9. Каблешково - 53 53 53 

10. Каменар - 53 12 53 

11. Козичино - - - - 

12. Косовец - - - 26 

13. Лъка - - 36 - 

14. Медово - - - 26 

15. Поморие 69 - 69 69 

16. Порой - 26 - 26 

17. Страцин - - - 26 

Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по 

ал. 1, размерът на таксата се определя в левове /промили/ на ползвател или 

пропорционално върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл. 10, ал. 

1 от ЗМДТ към 1 януари на годината, за която се дължи. Размерът на таксата 

за 2011 г. се определя както следва: 

І. ЗА ЖИЛИЩНИТЕ И ВИЛНИТЕ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ И ЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯ. 

 №  

по 

ред 

 Населено  

място 

За сметосъбира-

не и сме-

тоизвозване(‰) 

За обезвреждане 

на битовите от-

падъци в 

депа(‰) 

За поддър-жане 

чис-тотата на 

територии за 

обществено 

ползване(‰) 

 Общо  

3+4+5 

(‰) 
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1 2 3 4 5 6 

1. Александрово 4.19 0.29 0.62 5.10 

2. Ахелой 1.22 0,05 0.03 1.30 

3. Бата 2.10 0.43 1.87 4.40 

4. Белодол 3.71 0.70 1.04 5.45 

5. Габерово 2.88 0.59 0.83 4.30 

6. Горица 6.63 0,11 0,46 7.20 

7. Гълъбец 5.03 0,08 1.14 6.25 

8. Дъбник 3.10 0.65 0.00 3.75 

9. Каблешково 6.53 0,05 0.27 6.85 

10. Каменар 4,32 0,08 0.00 4,40 

11. Козичино 2.10 0,00 0,00 2.10 

12. Косовец 3.85 0.65 1.60 6.10 

13. Лъка 3,96 0,04 0,40 4,40 

14. Медово 2,78 0,42 1,20 4,40 

15. Поморие 1.27 0,05 0.38 1.70 

16. Порой 3,47 0,68 1,80 5,95 

17. Страцин 2.85 0.46 1.74 5.05 

 ІІ. ЗА НЕЖИЛИЩНИ И ВИЛНИ ИМОТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ И НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ  НА 

ГРАЖДАНИ: 

 №  

по 

ред 

 Населено  

място 

За смето-

тосъбиране и 

сметоизвоз-

ване(‰) 

За обезвреждане 

на битовите от-

падъци в 

депа(‰) 

За поддър-жане 

чис-тотата на 

територии за 

общест-вено 

Общо3+4+5  

(‰) 
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пол-зване(‰) 

1 2 3 4 5 6 

1. Александрово 16.74 1.16 2.50 20.40 

2. Ахелой 4.87 0.04 0.14 5.05 

3. Бата 8.40 1.74 7.46 17.60 

4. Белодол 14.82 2.84 4.14 21.80 

5. Габерово 11.61 2.37 3.32 17.30 

6. Горица 26.51 0.44 1.85 28.80 

7. Гълъбец 20.15 0.34 4.56 25.05 

8. Дъбник 12.36 2.49 0.00 14.85 

9. Каблешково 26.13 0.22 1.10 27.45 

10. Каменар 10.55 0.15 0.00 10.70 

11. Козичино 8.30 0,00 0.00 8.30 

12. Косовец 15.50 2.61 6.39 24.50 

13. Лъка 9.01 0.09 0.90 10.00 

14. Медово 10,88 1,66 4,76 17,30 

15. Поморие 5.04 0.15 1.51 6.70 

16. Порой 16.15 3.18 8.52 27.85 

17. Страцин 11.39 1.85 6.96 20.20 

 Общински финанси /от План за мандат 2011-2015г./ 
Разумна политика по отношения на бюджетната стабилност на общината, 

като се съчетае с едно по- активно управление на общинските финанси, което 

да гарантира: 



Актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на 

Община Поморие 2012-2020г.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

 

       108 

Гарантиране на обвързаност на Общинския план за развитие, на мандатната 

програма, на оперативните годишни цели, с вложения в тях финансов ресурс 

и техните резултати: 

• Поддържане на стабилно финансово състояние на общината; 

• Предоставяне на публични услуги в номенклатура, обем и качество 

съответстващи на потребностите при оптимално вложен финансов ресурс; 

• Поддържане тригодишна бюджетна прогноза за местните приходи и 

разходи; 

• Привличане на външно финансиране / средства от СФ на ЕС, кредити, 

ПЧП/; 

• Определяне и заделяне на финансов ресурс за съфинансиране на проекти, 

ПЧП и други дейности по подготовка и привличане на инвестиции; 

• Реинвестиране на приходите от продажба на имущество; 

• Увеличаване на приходите чрез увеличаване на събираемостта им 

(включително и чрез актуализиране на обема от задължените лица); 

• Активна политика по привличането на външно финансиране (средства от 

СФ на ЕС, кредити и ПЧП); 

• Широко въвеждане на програмното бюджетиране. Създаване на 

дългосрочна визия (общинска) за разходите и приходите на общината в 3 и 5 

годишен период от време. Съобразяване на текущите финанси (като 

планиране и изпълнение) с дългосрочната бюджетна рамка; 

• Планиране на бюджетните разходи и приходи в по- дългосрочен период с 

оглед по-оптимално разпределение на разходите съобразно дългосрочните 

цели. 

 
V.ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 

определя следните 11 стратегически цели при управление на отпадъците за 

периода 2009-2013, които следва да се поставят като цели и на настоящата 

програма. Те са: 

1. предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците; 

Преди всичко това изисква да се повишава общественото съзнание на 

домакинствата и учащите се. Да се използват «чисти технологии». В тази 

насока Община Поморие може да приеме: 

- икономически стимули чрз размера на «такса смет» за домакинствата 

произвеждащи малки количества отпадъци; 



Актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на 

Община Поморие 2012-2020г.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

 

       109 

-въвеждане на ефективна система за разделно събиране и предаване за 

рециклиране на отпадъци; 

-повишаване екологичната култура на населението. 

 

2. увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци; 

Община Поморие ще постигне целта като осигури площадките да 

събиране и временно съхранение на ИУМПС и на ОЕЕО. 

Генерално проблема ща са реши с изграждане на Претоварна станция 

гр. Несебър, където ще се прилага система за разделно събиране на отпадъци. 

 

3. подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, 

събиране и транспортиране на отпадъците; 

За извършването на дейностите с отпадъците, общинската 

администрация е сключила Договор с фирма Екобулпак за осъществяване на 

целта. 

Предвижда се да се подобри дейността и в малките населени места. 

4. екологосъобразно обезвреждане на отпадъците; 

В Плана за действие е предвидено да се рекултивира съществуващото 

депо Каменар, каето не отговаря на изискванията на националното и 

европейското законодателство. 

Общината ще се обслужва от Регионалното депо Полски Извор. 

5. предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с 

отпадъци; 

В тази насока Общината предвижда периодичен контрол, свързано с 

идентифициране и описване на всички нерегламентирани сметища на 

територията на общината и предприемане мерки за почистване на местата. 

6. правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване 

прилагането на законодателството и политиката в областта; 

На местно ниво Община Поморие регулира управлението на 

отпадъците и ускоряване прилагането на законодателството и политиката  

чрез актуализираната Наредба №9 за управление дейностите с отпадъците: 

 РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

 ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 Чл. 1 /1/ Тази наредба урежда: 

           1.Екологосъобразното управление на отпадъците на територията на 

Община   Поморие с цел предотвратяване, намаляване или ограничаване 
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вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната 

среда.  

 2.Правата и задълженията на физическите и юридическите лица, 

учрежденията и организациите и взаимоотношенията между тях при 

управление на отпадъците. 

 3.Реда и условията за изхвърлянето, събирането в т.ч. разделянето, 

транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на твърдите битови 

отпадъци /ТБО/, строителните отпадъци и излишни земни маси /СО и ИЗМ/, 

производствените отпадъци /ПО/ и масово разпространените /МРО/отпадъци 

и поддържането на чистотата на територията на Община Поморие, както и 

заплащането на съответните услуги съгласно действащите закони. 

 4.Задълженията, отговорностите и взаимоотношенията между 

Общината от една       страна и от друга специализираните общински или 

частни фирми и дружества, които по договорни отношения извършват 

организирано сметопочистване и сметоизвозване  и поддържане на чистотата 

на местата за обществено ползване в Общината. 

 5.Контрола, глобите и санкциите за нарушаване на разпоредбите на 

настоящата наредба. 

 /2/ Наредбата действа на територията на Община Поморие съгласно 

чл.20 от ЗМСМА и чл. 19 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и е 

задължителна както за всички работещи на територията на общината и 

постоянно живущи, така и за всички временно прибиваващи граждани в нея. 

 

 РАЗДЕЛ ВТОРИ 

 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА 

 Чл.2 /1/ Кметът на общината: 

 1.Планира, организира и контролира цялата дейност по третирането на 

битовите и         строителните отпадъци и поддържането на чистотата на 

територията на общината в съответствие със санитарно-хигиенните и 

екологични изисквания. 

 2.Организира и контролира изпълнението на Общинската програма за 

управление на отпадъците. 

 3.Определя границите на районите, включени в системата на 

организирано поддържане на чистотата, вида на услугите, които ще се 

извършват в съответния район и честотата на сметоизвозване. 

 3.Предлага за одобряване от общински съвет план-сметка за разходите 

по поддържане на чистотата и размер на таксите за битови отпадъци, в т.ч. 
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преференциални такси за районите, в които се извършва разделно събиране 

на отпадъци 

 4.Осигурява необходимите съдове за съхранение на битови отпадъци-

контейнери, кофи и др. 

 5.Отговаря за събирането на битовите отпадъци и транспортирането им 

до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им. 

 6.Отговаря за почистването на уличните платна, площадите, алеите, 

парковите и другите територии от населените места за обществено ползване. 

 7.Организира избора на площадка, изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови  и строителни 

отпадъци или на други инсталации или съоръжения за обезвреждане на 

битови и строителни отпадъци. 

 8.Разрешава депонирането на неопасни производствени отпадъци на 

организираните депа за битови отпадъци. 

 9.Организира системи за разделно събиране на отпадъци включително 

отпадъци от опаковки, като определя местата за разполагане на необходимите 

елементи на системата за разделно събиране и сортиране на отпадъците от 

опаковки. 

 10.Организира дейността по разделно събиране  на излезли от употреба 

моторни превозни средства на площадките за временно съхраняване. 

 11.Организира и прилагането на система за разделно събиране на 

излезли от употреба луминисцентни и други лампи, съдържащи живак. 

 12.Отговаря за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на 

неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища. 

 13.Отговаря за определянето на места за смяна на отработени моторни 

масла и информиране на обществеността за това. 

 14.Отговаря за определянето на места за поставяне на съдове за 

събиране на негодни за употреба батерии. 

 15.Организира провеждането на мероприятия за почистване и 

хигиенизиране на населените места с широко обществено участие 

 16.Използва разнообразни форми  и средства за информиране на 

гражданите, фирмите, търговските дружества относно прилагането на 

разпоредбите на настоящата наредба. 

 /2/ Кметът на общината може да упълномощава длъжностни лица от 

общинската администрация за правата и задълженията  си по ал.1. 
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 РАЗДЕЛ ТРЕТИ 

 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И 

ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА 

 Чл.3 Физическите и юридически лица имат право: 

 1.Да правят предложения за подобряване на организацията и 

изпълнението на дейностите по третиране на отпадъците и поддържане на 

чистота. 

 2.Да сигнализират на общинската администрация за нарушения на 

разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и настоящата наредба. 

 3.Да сигнализират на общинската администрация за неизпълнение или 

некачествено изпълнениена задълженията на лицата, извършващи дейности 

по третиране на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на 

общината. 

 4.Да съдействат на контролните органи при констатиране на 

нарушенията. 

 Чл.4 /1/ Почистването и поддържането на чистотата в сградите, 

дворовете и прилежащите към сградите територии се осигурява от 

физическите или юридическите  лица, които експлоатират сградата. 

 /2/ Отговорност за замърсяването на дворовете и на прилежащите към 

сградите територии носят: 

 1.Ръководителят на съответното юридическо лице, което стопанисва и 

експлоатира сградата. 

 2.Живущите в жилищната сграда. 

 /3/ Собствениците или наемателите на търговски обекти и заведения за 

обществено хранене, които обитават част от сградата носят отговорност за 

чистотата на прилежащите им тротоари.   

 /4/ Когато причинителите на отпадъци са неизвестни, разходите по 

възстановяването на качествата на околната среда се поемат от лицата, в 

чието държане се намират отпадъците.  

     /5/ Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда и 

за разкриване на действителния причинител се възстановяват от него.  

 Чл.5 /1/ Отговорност за почистването и поддържането на чистотата на 

уличните платна, площадите и прилежащите им части, пешеходните алеи, 

парковете, кварталните градинки, речните корита и поречията, спирките на 

градския транспорт и другите обществени места носи кметът на общината 

или упълномощени от него лица. 
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 /2/ Отговорност за спазване на графиците по извозване на ТБО и 

уличното почистване носят специализираните фирми по чистотата и се 

контролират от Общината. 

 /3/ Санитарно-хигиенните изисквания и чистотата на пазарите и 

прилежащите им части, местата за улична търговия /сергии/, паркингите и 

прилежащите им части се осигуряват от фирмите които ги експлоатират и се 

контролират от Общината. 

 Чл.6 Миенето на улиците, булевардите, площадите и тротоарите се 

извършва по график от специализираните фирми по чистотата и се 

контролира от Общината. 

 Чл.7 /1/Физическите и юридическите лица са длъжни: 

 1.Да изхвърлят отпадъците си само в определените за целта съдове, 

като ги опазват и недопускат разпиляване на отпадъци извън тях; 

 2.Да опазват и поддържат чистотата на имотите /в т. ч. и незастроените/ 

на които са собственици, ползватели или наематели. 

 3.Да почистват, в т.ч. и от сняг и поддържат чистотата на съответните 

прилежащи терени към сградите, дворните места и др., в които живеят или 

стопанисват. 

 4.Да спазват регламентирания с настоящата наредба ред за третиране на 

всеки конкретен вид отпадък. 

 Чл.8 Забранява се: 

 1.Изхвърлянето на отпадъци извън определените за целта съдове и 

места. 

 2.Смесването на различни фракции от оползотворими компоненти, 

както и смесването на оползотворими и неоползотворими компоненти в 

съдовете за разделно събиране на отпадъци. 

 3.Изхвърлянето на отпадъци  от производствените и търговски обекти, 

заведения за обществено хранене, административни и жилищни сгради, в 

уличните кошчета за смет. 

 4.Изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци извън определените за 

всеки район места. 

 5.Изхвърлянето в съдовете за битови отпадъци  на отпадъци от 

промишлеността, селското стопанство и животновъдството. 

 6.Изваждането на отпадъци от съдовете за отпадъци, в т.ч. и от 

специализираните/за разделно събиране/. 

 7.Изхвърлянето в съдовете за отпадъци на отпадъци с потенциално 

висок екологичен и здравен риск и отпадъци, които биха могли да доведат до 
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увреждане на самите съдове, сметоизвозващата и сметообработваща техника, 

в т.ч. /едрогабаритни, строителни, лесно запалими, взривоопасни, разяждащи, 

токсични, медицински и др. 

 8.Механичното увреждане на съдовете за битови отпадъци. 

 9.Паленето и изгарянето на отпадъци в съдовете за смет и изхвърлянето 

на негесена жар. 

 10.Изгарянето на всякакви видове отпадъци, освен в случаите  когато 

изгарянето се извършва в специализирани съоръжения за експлоатация, на 

които са издадени съответните разрешения. 

 11.Изхвърлянето на отпадъци, изливането на води от балконите и 

прозорците на жилишните сгради. 

 12.Миенето, почистването и ремонтирането на превозни средства по 

улиците, площадите, зелените площи и др. обществени места. 

 13.Изхвърлянето на земни маси, строителни отпадъци и др.материали 

на места извън определеното от общината депо. 

 14.Транспортирането на строителни отпадъци и земни маси над 1 м
3
 без 

издадено разрешение от общината. 

 15.Отклоняване от предварително указания в разрешението маршрут на 

движение при транспортиране на строителни отпадъци и земни маси. 

 16.Складирането на строителни и др. материали и приготвянето на 

варови, циментови и др. разтвори в зелените площи, по тротоарите и 

уличните платна, без издадено строително разрешение, при осигурено 

заграждение, ако не е заплатена такса. 

 17.Оставянето на непочистени тротоарни и улични площи след 

прибирането на строителните материали от собственика им 

 18.Изхвърлянето на масово разпространени отпадъци /употребени 

батерии и негодни за употреба акумулатори, излезли от употреба 

луминисцентни  и други лампи, съдържащи живак, отработени масла и 

отпадъчни нефтопродукти и др. опасни вещества, излезли от употреба 

пневматични гуми, отпадъци от опаковки и др. /, обозначении с маркировка 

за разделно събиране/съгласно съответните наредби на Министерски съвет/, в 

контейнери за смесени битови отпадъци и в съдове за събиране на отпадъци, 

поставени в имоти - публична държавна или общинска собственост, или 

смесването им с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ 

тяхното последващо рециклиране или оползотворяване, при създадена 

система за разделно събиране на съответните масово разпространени 

отпадъци. 
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 19.Неконтролираното освобождаване и/или изхвърляне на негодни за 

употреба акумулатори, както и неконтролираното освобождаване, изхвърляне 

и /или изливане на електролит от тях. 

 20.Умишлено нарушаване целостта на излезли от употреба 

луминисцентни и др. лампи, съдържащи живак, освен ако лицето притежава 

разрешение по чл.37 от ЗУО.  

 21.Поставянето на открито на съдове за събиране и съхраняване на 

излезли от употреба лампи. 

 22.Смяната, съхраняването и/или изхвърлянето на отработени масла и 

отпадъчни нефтопродукти и др. опасни вещества водещо до замърсяване на 

почвата, зелените площи, тротоари и улични платна и др. 

 23.Изхвърлянето  на отработени масла, отпадъчни нефтопродукти и др. 

опасни вещества в повърхностните и подземните води и в канализационните 

системи. 

 24.Изоставянето на излезли от употреба МПС върху имоти – държавна 

и общинска собственост, както и освобождаването от тях или от техни 

компоненти или материали по начини, различни от предвидените в наредбата. 

 25.Извършване на дейностите по събиране, транспортиране, временно 

съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни 

средства /ИУМПС/ и оползотворяване и/или обезвреждане на образуваните 

отпадъци от МПС  от лица, които не притежават разрешение по чл.37 от ЗУО.  

 26.Разкомплектоване на ИУМПС на площадки за временно 

съхраняване, 

предаването на ИУМПС, техни компоненти или материали на лица, който не 

притежават разрешение по чл.37 от ЗУО. 

 27.Изхвърлянето на опасни отпадъци от лечебните заведения на 

нерегламентирани места. 

 28.Съхраняването на опасни отпадъци от лечебните заведения на 

открито или по начин, който води до замърсяване на компонентите на 

околната среда или разпространение на зарази, болести или създава 

предпоставки за опасност от епидемии. 

 29.Освобождаване от опасни или производствени отпадъци на 

неразрешени за тази цел места. 

 30.Разместването на съдовете за битови отпадъци без съответното 

разрешение на общинската администрация. 
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 31.Паркирането на превозни средства по начин който би попречил на 

събирането и извозването на отпадъците, поддържане чистотата на 

териториите за обществено ползване и снегопочистване. 

 32.Поставянето на афиши, съобщения, реклами и др. върху сгради, 

стени, огради, ел. стълбове, дървета и др. / с изключение на определените за 

това места/, както и изписването на знаци, символи и текстове по тях. 

 33.Изхвърлянето на угарки,  употребени билети, люспи и черупки от 

семки, фъстъци и др. по улиците, площадите, зелените площи и други 

обществени места. 

 34.Струпването около дърветата на обработен със сол сняг. 

 35.Разхождането на кучета и други домашни животни на територията 

на училища, детски градини, спортни и детски площадки, паркове и зелени 

площи/с изключение на нарочно определените за тази цел места/,  както и по 

плажната ивица. 

 36.Пашата на животни в зелените площи и паркове. 

 Чл.9 На територията на общината е забранено: 

     /1/.Изхвърлянето на отпадъци от търговските обекти, заведенията за 

обществено хранене, предприятия и организации в съдовете за твърди битови 

отпадъци на жилищните сгради. 

      /2./ Неорганизираното извозване на ТБО от граждани  до депото за 

отпадъци на Община Поморие. 

     /3/ Приютяването и храненето на бездомни кучета и други животни или 

птици във входовете и прилежащите територии на жилищните и 

обществените сгради, както и площадки, тавани и изби и други общи части на 

сградите. 

     /4/ Свободното придвижване на селскоктопански животни по улиците и 

тротоарите, освен по маршрути, определени от Общината. 

      /5/ Движението на превозни средства с животинска тяга без средства за 

спазване на обществена хигиена. 

  

 

 РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ 

 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА 

БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА 

 Чл.10 Дейности по събиране, съхранение, транспортиране, 

оползотворяване и обезвреждане на битови отпадъци могат да извършват 
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лица, притежаващи съответното разрешение по чл.37 от Закона за управление 

на отпадъците/ЗУО/. 

 Чл.11  Отговорни за събирането, извозването и обезвреждането на 

битовите отпадъци от районите включени в системата за организирано 

сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Поморие, 

почистването на местата за обществено ползване, както и снегопочистването 

са лицата, на които Общината чрез договор е възложила изпълнението на 

съответните дейности или самата Община в случаите в които тези дейности 

се осъществяват от специализирани общински звена. 

 Чл.12 Лицата по чл.10 имат право: 

 1.Да предлагат промени в технологичната и организационна схема на 

работа, целящи подобряване качеството на извършваните дейности. 

 2.Да сигнализират на общинската администрация за нарушения, по 

смисъла на тази наредба и Закона за управление на отпадъците, извършени от 

граждани, фирми и други организации. 

 3.Да упражняват вътрешен контрол, при изпълнение на дейностите 

които извършват. 

 Чл.13 Лицата по чл.10 са длъжни: 

 1.Да изпълняват дейностите предмет на сключения договор, качествено 

и в съответствие с утвърдените графици, организационни и технологични 

схеми и стриктно спазване на санитарно-хигиенните  и екологични 

изисквания. 

      2. Да изготвят и съгласуват с общинската администрация цялостна 

технологична и организационна схема на работа в т.ч. местоположение на 

съдовете за ТБО и маршрути за обслужването им, използване техника за 

всеки конкретен район и дейност, графици за извършване на 

дейности/сметопочистване, сметоизвозване, миене на улици, зимно 

почистване, измиване и дезинфекция на съдовете за отпадъци. 

      3. Да съгласуват с общинската администрация всакъкви промени в 

технологичната и организационна схема на работа. 

      4.В случаи на авариии/или обстоятелства възпрепядстващи 

изпълнението на дейността, незабавно да уведомят общинската 

администрация и предприемат необходимите мерки за максимално бързо 

възстановяване на нормалният цикъл на работа. 

     5. Да осигуряват, поддържат и подновяват необходимата за изпълнение 

на възложените дейности материално-техническа база/машинни съоръжения, 

съдове за отпадъци/за общо ползване/ и др. 
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      6. Да не допускат замърсявания в процеса на извършваните от тях 

дейности. 

      7. Да измиват и дезинфекцират използваните съдове за ТБО, съгласно 

утвърдения график. 

      8. При възникване на извънредни ситуации/стихийни бедствия и 

аварии/спешно да осигуряват необходимите екипи и техника на 

разположение на специализираната комисия при Общината. 

      9. Да водят отчет съгласно изискванията на  Наредба №9/2004 г.  за 

реда и образците по които се предоставя информация за дейностите  по 

отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените 

разрешения, регистрационни документи и на закритите обекти и дейности. 

 Чл.14 За услугите по събирането, извозването, обезвреждането на ТБО 

в депа или други съоръжения и поддържането на чистотата на местата за 

обществено ползване, извършвани на територията на общината, данъчно 

задължените лица заплащат такса за битови отпадъци, по реда на  Закона за 

местните данъци и такси /ЗМДТ/. 

 Чл.15 Таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер за 

всяко населено място и всяка услуга поотделно с Решение на общински съвет 

въз основа на одобрена план-сметка. 

 Чл.16 За райони в които се извършва разделно събиране на битови 

отпадъци, Общинския съвет може да определя преференциални такси, но не 

по-ниски от 50 % от общоприетите. 

 Чл.17  /1/Почистването и поддържането на чистотата на дворовете към 

сградите /жилищни, административни и обществени/, териториите на 

промишлените предприятия, автогарите, жп гарите, пазарите, платените 

паркинги, складови бази, пристанища, е задължение на лицата, които ги 

стопанисват. 

     /2/ Почистването и поддържането на чистотата на части от тротоари, 

площади, улични платна и др. терени – общинска собственост, ползвани за 

търговска дейност на открито е задължение на ползвателите. 

 Чл.18 /1/ Отговорен за дейностите по обезвреждане/депониране/ на 

битовите отпадъци, стопанисването на съоръжението/депото/ по време на 

неговата експлоатация и след това  е операторът на депото. 

      /2/ От оператора на депото задължително се изисква разрешение по 

чл.37 от ЗУО за дейността. 

      /3/ Операторът на съоръжението за обезвреждане/депото/ води отчет на 

постъпилите  отпадъци съгласно изискванията на  Наредба №9/2004 г.  за 
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реда и образците по които се предоставя информация за дейностите  по 

отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените 

разрешения, регистрационни документи и на закритите обекти и дейности. 

 

 Чл. 19. /1/ При организирана система за разделно събиране на битови 

отпадъци общината определя местата за разполагане на необходимите 

елементи на системата за разделно събиране и сортиране на отпадъците за 

опаковки.  

 /2/ Кметът на общината организира изпълнението на задълженията за 

участие в системите за разделно събиране на територията й в съответствие с 

чл. 16, ал.3, т.5 ЗУО и с  Наредбата за опаковки и отпадъците от 

опаковки (ДВ, бр.19/2004 г.), като може да сключва договори със:  

 1.организация по оползотворяване, притежаваща разрешение, издадено 

по реда на глава пета, раздел IV от ЗУО, и/или  

 2.Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 

среда по чл. 60 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), и/или  

 3.други лица, регистрирани по Търговския закон и притежаващи:  

 а) разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава 

пета, раздел I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, 

съхраняване, транспортиране и сортиране на отпадъците от опаковки на 

територията на съответната община, или лиценз за търговска дейност с 

отпадъци от черни и цветни метали, издаден по реда на глава пета, раздел III 

от ЗУО - за металните отпадъци от опаковки, или  

 б) разрешение за извършване на дейности по рециклиране или 

оползотворяване на отпадъци от опаковки, издадено по реда на глава пета, 

раздел I от ЗУО, или комплексно разрешително, издадено по реда на глава 

седма, раздел II от ЗООС.  

 (2) С договорите по ал. 1 се организира разделното събиране и 

сортиране на отпадъци от опаковки от домакинствата, административните, 

социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, 

търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм.  

  

 

РАЗДЕЛ ПЕТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА 

СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ 
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 Чл.20 Извършването на дейностите по третиране и транспортиране на 

излешните земни маси и строителните отпадъци/вкл. и строителните 

отпадъци от вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и 

съоръжения/ е задължение на собственика, инвеститора или изпълнителя на 

дейността, от която са формирани. 

 Чл.21 /1/Когато дейностите по третиране и транспортиране на СО и ЗМ 

касаят обекти, за които се издава разрешение за строеж и се открива 

строителна линия и /или обекти, от които общото количество надвишава 1 м
3
, 

отговорните по чл.19 лица подават молба  по образец до Кмета на общината 

за обектите на високо строителство, а за линейните обекти внасят и депозит в 

размер на строителната стойност на възстановителните работи за определяне 

маршрута и мястото за депониране на същите, въз основа на които Община 

Поморие издава  

 /2/ “Разрешение за депониране на строителни отпадъци и/или земни 

маси 

 /3/ разрешение за депониране на СО и ЗМ се издава за всеки отделен 

обект 

 /4/ В протокола за откриване на строителна площадка за обекта 

задължително се вписва лицето отговорно за дейностите по третиране на СО 

и ЗМ и номерът на издаденото му разрешение 

 /5/ задълженията за третиране и транспортиране на СО на съответните 

отговорни лица са в сила до подписването на образец 15 независимо от 

продължителността на строителството. 

 Чл.22 Отговорното за третиране и транспортиране на СО и ЗМ лице  в 

случая на чл.21 ал.1 е длъжно да : 

 1.Да ограничи с плътна ограда определената строителна площадка, 

преди да е започнала каквато и да било дейност на нея /не се отнася за 

линейните обекти на техническата инфраструктура/; 

 2.Да не допуска по време на строителството замърсяване на 

тангиращите с обекта тротоари, улични платна, зелени площи и др. терени 

със строителни материали на СО и ЗМ 

 3.Да не допуска по време на строителството и дейностите по третиране 

и транспортиране на СО и ЗМ замърсяване на околното пространство с 

прахови частици; 

 Да не допуска при транспортирането на СО и ЗМ използването на 

транспортни средства с  неуплътнени каросерии, непочистена ходова част и 

замърсяването на уличните платна; 
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 5.След приключване на строителството да възстанови първоначалния 

вид на тротоарите, уличните платна, зелените площи и др. терени които са 

били включени в строителната площадка на обекта. Възстановителните 

работи да се приемат с протокол от техническата служба в Общината, за да 

бъде възстановен внесеният депозит по чл. 21 ал.1. 

 Чл.23 Отговорното за събирането, съхранението и транспортирането  на 

СО лице, в случаите на чл.21, ал.1 е длъжно: 

 1.Да съхранява отпадъците на територията на обекта и да ги извози до 

определеното за целта депо; 

 2.или да ползва /срещу заплащане/ специалициран контейнер, 

предоставен му от фирма имаща разрешение за извършване на такава 

дейност. 

 Чл.24 /1/ За депонирането на СО и ЗМ , формирани от обектите в 

случаите на чл.21 се заплащат такси, приети с Решение на Общински съвет; 

 /2/ таксата се заплаща предварително от лицето на което се издава 

разрешението за депониране на СО и ЗМ, в съответствие с количествата, 

посочени в молбата по чл.21, ал.1 след съгласуването им с отдел “ТСУ” от 

общинската администрация. 

 Чл.25 Депонирането на СО и ЗМ  се извършва само на определените от 

Кмета на общината депа за СО и ЗМ. 

 Чл.26 /1/Отговорност за дейностите по депонирането на СО и ЗМ и 

стопанисването на площадката на депото по време на нейната експлоатация  

носи операторът на депото. 

 /2/ Операторът на съоръжението за обезвреждане води отчет на 

постъпилите количества СО и ЗМ. 

 

РАЗДЕЛ ШЕСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ 

 Чл. 27 /1/ Производствените отпадъци, които нямат характер на опасни 

отпадъци, се третират:  

 1.От причинителя, в собствени съоръжения съгласно утвърден проект 

на производствената дейност при условията на  ЗУО. 

 2.От лицата, на които е дадено разрешение по чл.37 от ЗУО за 

съответната дейност. 
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 /2/ Предаването и приемането на производствените отпадъци за 

съответното третиране и/или транспортиране се извършва въз основа на 

договор. 

 /3/ депонирането на неопасни производствени отпадъци в общинските 

депа за битови отпадъци може да се извършва след разрешение от Кмета на 

общината, въз основа на молба от притежателя на отпадъците. 

 Чл.28 Всички разходи за третиране и транспортиране на 

производствените отпадъци са за сметка на притежателя им, ако друго не е 

договорено. 

 

 

 РАЗДЕЛ СЕДМИ 

 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА 

МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ 

 Чл.29 /1/ Дейностите по събиране, съхраняване, преработване и/или 

обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори имат право да 

извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по чл.37 от ЗУО 

. 

 /2/ Лицата по ал.1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност, в 

съответствие с разпоредбите на Наредбата за изискванията за производството 

и пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране на отпадъци от 

батерии и акумулатори /ДВ бр.61/2000г./  и Наредбата за изискванията за 

третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци/ДВ 

бр.29/1999г./ 

 Чл.30 /1/ Общините определят места за поставяне на съдове за събиране 

на негодни за употреба батерии. 

 /2/ места за събиране на негодни за употреба батерии са и всички 

обекти на територията на общината, където се предлагат батерии. 

 /3/ лицата, които стопанисват обектите по ал.2 са задължени да 

предвидят места за поставяне на специализирани съдове за събиране на 

негодни за употреба батерии и да осигурят достъп до тях. 

 Чл.31 Общината организира дейностите по събиране и временно 

съхраняване на излезли от употреба батерии и акумулатори, предаването им 

за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или 

обезвреждане когато има сключен договор с: 

 - организация по оползотворяване  на излезли от употреба батерии и 

акумулатори 
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 - с лица притежаващи разрешение по 37 от ЗУО и изпълняващи 

изискванията на Наредбата по чл.29, ал.2  

 Чл.32 /1/ Дейности по събиране, съхраняване, транспортиране, 

преработване и/или обезвреждане на луминисцентни и други лампи, 

съдържащи живак имат право да извършват само лица, притежаващи 

съответното разрешение по чл.37 от ЗУО. 

 /2/Лицата по ал.1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в 

съответствие с разпоредбите на Наредбата за изискванията за пускане на 

пазара на луминисцентни и други лампи, съдържащи живак и за третиране и 

транспортиране на излезли от употреба луминисцентни и други лампи, 

съдържащи живак/ ДВ бр.101/2000г./  и Наредбата за изискванията за 

третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци /ДВ 

бр.29/1999г./ 

 Чл.33 Общината разработва и осигурява прилагането на система за 

разделно събиране на излезли от употреба  луминисцентни и други лампи 

съдържащи живак. 

 чл.34/1/ Дейности по събиране, съхраняване, преработване, 

транспортиране и/или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти имат право да извършват само лица, притежаващи 

съответното разрешение по чл.37 от ЗУО. 

/2/ Лицата по ал.1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в 

съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и 

транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти/ДВ 

бр.59/2000г./ и  и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране 

на производствени и опасни отпадъци/ДВ бр.29/1999г./ 

 Чл.35 /1/ Общината определя местата за смяна на отработени моторни 

масла на територията и и информира обществеността. 

 /2/ към местата за смяна на отработени моторни масла се включват и 

сервизите и бензиностанциите отговарящи на изискванията на Наредбите по 

чл.34, ал2 

 /3/ физическите и юридически лица, предлагащи за продажба моторни и 

трансмисионни масла, поставят на подходящи и достъпни места в 

търговските си обекти списъка на определените по ал.1 места. 

 Чл.36 /1/ Дейности по събиране, съхраняване, транспортиране, 

преработване и/или обезвреждане на пневматични гуми имат право да 

извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по чл.37 от ЗУО  
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 /2/ изграждането на събирателни пунктове за излезли от употреба 

пневматични гуми е задължение на лицата, получили разрешение по чл.37 от 

ЗУО за съответната дейност. 

 /3/ местата за събирателните пунктове се съгласуват с общината. 

 Чл.37 Гражданите, едноличните търговци и юридически лица са 

длъжни да предават излезлите от употреба пневматични гуми само на 

определените събирателни пунктове. 

 Чл.38 /1/ Дейности по събиране, съхраняване, разкомплектоване, 

преработване и/или обезвреждане на излезли от употреба моторни превозни 

средства /ИУМПС/ имат право да извършват само лица, притежаващи 

съответно разрешение по чл.37 от ЗУО  

/2/лицата по ал.1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в 

съответствие с разпоредбите на  Наредбата за изискванията за третиране на 

отпадъци от МПС/ ПМС 311/2004 г./ и Наредбата за изискванията за 

третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци/ДВ 

бр.29/1999г./. 

 Чл.39/1/ Кметът на общината : 

 1.определя площадки за временно съхранение на излезли от употреба 

моторни превозни средства /ИУМПС/ ; 

 2.организира дейностите по събиране на ИУМПС, съхраняването им на 

площадки за временно съхранение и предаването им в центрове за 

разкомплектоване; 

      /2/ Кметът на общината извършва дейностите по ал.1 в случаите когато 

производителите и вносителите на МПС не са изградили площадки за 

временно съхраняване на ИУМПС върху собствен имот и има сключен 

договор с организация по оползотворяване,   или с предприятието за 

управление на дейностите по опазване на околната среда, или с 

производители и  вносители на МПС, които изпълняват задълженията си по 

Наредбата за изискванията за третиране на отпадъци от МПС индивидуално, 

или с лица, притежаващи разрешение по чл.37 от ЗУО. 

 

 РАЗДЕЛ ОСМИ 

 КОНТРОЛ 

 Чл.40 Контролът по чистотата в цялата община се извършва от кмета на 

общината, кметовете  и кметските наместници по  по кметства и длъжностни 

лица, определени от кмета на общината. 
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 РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ 

 АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 Чл.41 За нарушаване разпоредбите на настоящата наредба физическите  

лица се наказват с глоба както следва: 

 1.за нарушения по чл.7 и чл.8   от 50 до 500 лв. 

 2.за нарушения по чл.4, ал.1,2,3 и чл.9 – 100 лв. 

 3.за нарушения  по чл. 20, чл.21, чл.22, чл.23, чл.24 – от 100  до 500 лв. 

 4.за нарушения  по чл. 25 – от 100 до 1000 лв. 

 /2/ за повторно нарушение на физическото лице се налага глоба в двоен 

размер. 

 чл.42 /1/ За нарушаване разпоредбите на настоящата наредба 

едноличните търговци или юридическите лица се наказват с глоба, съответно 

имуществена санкция както следва: 

 1.за нарушения по чл. 7 и чл. 8 – от 100 - 2000 лв. 

 2.за нарушения по чл.20, чл.21, чл.22 , чл.23, чл.24, – от 100 до 2000 лв. 

 3.за нарушения по чл.25 – 100 - 2000 лв. 

 /2/ при повторно нарушение, глобата съответно санкцията по ал.1 се 

налага в двоен размер. 

 Чл.43 За деяния, които представляват нарушения на Закона за 

управление на отпадъците се налагат санкциите предвидени в него. 

 Чл.44  /1/ Нарушенията на тази наредба се установяват с акт на 

длъжностните лица, определени от Кмета на общината. 

 /2/ Наказателните постановления се издават от Кмета на общината. 

 /3/ Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и 

изменението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона 

за административните нарушения и наказания. 

  

 

 РАЗДЕЛ ДЕСЕТИ 

 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 § 1 Тази наредба отмена Наредба за управление на отпадъците в 

Община Поморие, приета с Решение №225/05.10.2001г.  на ОС – Поморие. 

 § 2 Настоящата наредба се приема на основание чл.19 от Закона за 

управление на отпадъците и чл.22, ал. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, на основание Решение № 

621/31.07.2006г. 
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 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 § 1 По смисъла на тази наредба: 

 1.“отпадък” е  вещество, предмет или част от предмет, който няма 

предварително непосредствено приложение или от който притежателят желае 

или е длъжен да се освободи. Вещества, предмети или части от предмети, 

предадени на специализираните фирми за третиране на отпадъци от 

собственика или упълномощено от него лице, също се определят като 

“отпадъци” до момента, в който възстановените от тях материали или 

произведената от тях енергия бъдат включени в производствения цикъл; 

 2.“битови отпадъци” са тези, които се получават в резултат от 

жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и 

обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти 

и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и 

забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време 

тяхното количество или  състав няма да попречи на третирането им 

съвместно с битовите. 

 3.“производствени отпадъци” са отпадъците образувани в резултат на 

промишлената дейност на физическите и юридическите лица. 

 4.“опасни отпадъци” са отпадъците чиито състав, количество и 

свойства създавт риск за човешкото здраве и околната среда, притежават едно 

или повече свойства, които ги определят като опасни, и/или съдържат 

компоненти, които ги превръщат в опасни и/или са определени като такива 

според Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на 

опасни отпадъци и тяхното обезвреждане. 

 5.“строителни отпадъци”  са отпадъците получени в резултата на 

строителната дейност на строителни площадки, както и отпадъци от 

разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения. 

 6.“причинител на отпадъци” е физическо или юридическо лице, при 

чиято дейност се образуват отпадъци – първичен причинител и/или всеки 

който осъществява предварителна обработка, смесване или други операции, 

водещи до промяна на свойствата или състава на отпадъка. 

 7.“третиране на отпадъците” е събирането, съхранението, 

оползотворяването или обезвреждането на отпадъците и всички междинни 
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операции, както и повторното им използване, рециклиране и възстановяване 

или производство на енергия и материали от отпадъци. 

 8.“обезвреждане на отпадъци” е всяка от операциите посочени в т. 8 

на § 1 на Допълнителните разпоредби от Закона за управление на отпадъците. 

 9.“рециклиране на отпадъците” е дейност за възстановяване или 

възобновяване на суровинните им свойства. 

 10.“преработване на отпадъците” е дейност, която променя 

свойствата или състава на отпадъците, като ги превръща в суровини за 

производство на крайни продукти или в крайни продукти. 

 11.“депониране на отпадъци” е метод, при който не се предвижда 

последващо третиране на отпадъците и представлява складиране на отпадъци 

за срок по-дълъг от три години –за отпадъци, предназначени за 

оползотворяване, и една година – за отпадъци, предназначени за 

обезвреждане, по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве 

и околната среда. 

 12.“масово разпространени отпадъци” са отпадъци , който се 

образуват след употреба на продукти от многобройни източници на 

територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват 

специално управление. 

 13.“повторно използване” е използването на отпадъците като продукт, 

който веднъж вече е бил използван в същата форма за същата цел. 

 14.“оползотворяване на отпадъци” е всяка от операциите, обозначена 

със съответния код в т. 17  на § 1 от Допълнителните разпоредби от Закона за 

управление на отпадъците. 

 15.“временно съхраняване” е дейност свързана със складирането на 

отпадъците на площадки при мястото на образуването им или със събирането 

им на площадки за срок не по-дълък от: А/ три години при последващо 

предаване за оползотворяване; Б/ една година при последващо предаване за 

обезвреждане 

 16.“събиране”  е доставянето, натрупването,сортирането и/или 

смесването на отпадъците с цел транспортиране –  

 17.“транспортиране” е превозът на отпадъци, включително 

съпътстващите го дейности по товарене, претоварване и  разтоварване, когато 

се извършва от оператора като самостоятелна дейност. 

 18.“повторно”  е нарушението, което е извършено в едногодишен срок  

от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителя е 

наказан за нарушение от същия вид 
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 19.“едрогабаритни отпадъци”  са битовите отпадъци, които поради 

своите размери или тегло не могат да се поставят в съдовете за битови 

отпадъци или създават затруднения при товаренето им. 

 20.“прилежащи терени” са обслужващите тротоари, части от уличните 

платна, подблоковите пространства и зелените площи, паркингите, гаражите 

и др. към конкретни жилищни и обществени сгради, обекти с обслужващи 

функции, производствени предприятия и др. 

 21.“негодна за употреба батерия или акумулатор” е батерия или 

акумулатор, която не може да бъде изпозвана повторно и е предназначена за 

преработване или обезвреждане. 

 22.“излязла от употреба лампа” е луминисцентна или друга лампа, 

съдържаща живак, която не може да бъде изпозвана повторно. 

 23.“отработени масла и отпадъчни нефтопродукти” са маслата и 

нефтопродуктите по смисъла на § 1 т.1  и 2 от Допълнителните разпоредби на 

Наредбата за изискванията за  третиране и транспортиране на отработени 

масла и отпадъчни нефтопродукти /ДВ бр.59/2000г./ 

 24.“излязло от употреба МПС”  е отпадък  по смисъла на  § 1 т.1 от 

Допълнителните разпоредби на  Закона за управление на отпадъците и § 1 т.1 

от Допълнителните разпоредби от Наредбата за третиране на  отпадъци от 

моторни превозни средства приета с ПМС №311/2004 г. 

6.осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците; 

 В тази връзка се налага Общината да контролира и наблюдава 

количествата и морфологичния състав на битовите отпадъци, генерирани от 

населението и от нерегламентирани замърсявания. 

 Да разработи общинска  информационна система за отпадъците. 

 За целта да се дефинират точно задълженията на персонала, който е 

назначен за контролиране на схемата за събиране и съхнанение на 

отпадъците. 

 7.укрепване на административния капацитет на институциите, 

отговорни за управлението на отпадъците в страната; 

Община Поморие предвижда: 

 • Създаване на Общинско Предприятие /ОП/ „Озеленяване, горско и 

селско стопанство”, ОП „БКС“; 

• Изготвяне на “Комплексен план за премахване на нерегламентирани 

замърсявания – селски и локални на територията на Община Поморие”; 

• Разширяване териториалния обхват на организираната система за 

сметосъбиране и сметоизвозване в Община Поморие, респективно 
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оптимизиране и актуализиране на маршрутните графици и на местата за 

разполагане на съдове за смет, като се изграждат т.нар. „джобове” за 

контейнерите и честотата на тяхното обслужване; 

• Изграждане на общинска система за организирано разделно събиране 

на битови отпадъци и отпадъци от опаковки; 

8.увеличаване на инвестициите в сектора и прилагане на принципите 

„отговорност на производителя” и „замърсителят плаща” при 

интегрирано управление на отпадъците; 

За нарушаване разпоредбите на Наредба №9 физическите  лица се 

наказват с глоба както следва: 

 1.за нарушения по чл.7 и чл.8   от 50 до 500 лв. 

 2.за нарушения по чл.4, ал.1,2,3 и чл.9 – 100 лв. 

 3.за нарушения  по чл. 20, чл.21, чл.22, чл.23, чл.24 – от 100  до 500 лв. 

 4.за нарушения  по чл. 25 – от 100 до 1000 лв. 

 /2/ за повторно нарушение на физическото лице се налага глоба в двоен 

размер. 

 За нарушаване разпоредбите на настоящата наредба едноличните 

търговци или юридическите лица се наказват с глоба, съответно имуществена 

санкция както следва: 

 1.за нарушения по чл. 7 и чл. 8 – от 100 - 2000 лв. 

 2.за нарушения по чл.20, чл.21, чл.22 , чл.23, чл.24, – от 100 до 2000 лв. 

 3.за нарушения по чл.25 – 100 - 2000 лв. 

 /2/ при повторно нарушение, глобата съответно санкцията по ал.1 се 

налага в двоен размер. 

 За деяния, които представляват нарушения на Закона за управление на 

отпадъците се налагат санкциите предвидени в него. 

 Нарушенията на тази наредба се установяват с акт на длъжностните 

лица, определени от Кмета на общината. 

 Наказателните постановления се издават от Кмета на общината. 

 Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и 

изменението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона 

за административните нарушения и наказания. 

9. участие на обществеността; 

 В Плана за действие е предвидено редовно предоставяне на 

информация на населението за състоянието на околната среда и дейностите с 

отпадъците. 
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Предвиждат се мероприятия за повишаване екологичната култура на 

населението и подрастващите. 

Предвижда се участието на НПО в мероприятията и активното им 

включване в провежданите инициативи. 

Провеждане на информационни/образователни кампании сред 

населението 
10.управление на специфични потоци отпадъци. 

 В Програмата са предвидени следните мерки: 

 - Определяне на местата за пунктове за негодни за употреба 

батерии и акумулатори 

 -Определяне на площадка за приемане и временно съхранение на 

ИУМПС.Въвеждане на ред за събиране на ИУМПС, които се намират върху 

държавна и общинска собственост. 

 -Редовно информиране на обществеността за рисковете, свързани с 

неконтролируемото обезвреждане на батерии и акумулатори, значението на 

символите, използвани за маркиране и т.н. 

 
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

1. Отговорно длъжностно лице 

Координацията по изпълнение на програмата се осъществява от: 

ОБЩИНА ПОМОРИЕ 

Зам.кмет – СИТ в община Поморие 

Дирекция “СОСУТ” 

ОТДЕЛ  УТООС 

гр. Поморие, ул. “Солна” №5 

Лицa за контакти: 

Димитрина Япаджиева – старши експерт „Еколог” 

Надежда Илиева-мл.инсп.ООС 

Николай Каприев-ст.инсп.ООС 

Тел. 0596 2 5910 

Факс: 0596 2 52 36 

E-mail: mayor @ pomorie . org 

http :// pomorie . org 

2. Комисия 

Отчитането на напредъка по изпълнение на програмата и вземането на 

решения по възникнали проблеми ще се осъществява от Общинския съвет. 

3. Схема на следене изпълнението на програмата 
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Изпълнението на програмата ще се следи по съответствие на сроковете и 

очакваните конкретни резултати. Отчитането на резултатите от прилагането 

на програмата ще става в края на всяка календарна година, в края на всеки 

срок на планиране и в края на срока на действие на програмата. 

4. Актуализация на програмата 

Необходимостта от актуализацията на програмата ще се преценява от 

координатора, който прави мотивирано предложение до Общинския съвет. 

Такава актуализация е наложителна при съществена промяна в приоритетите 

на общината, съществени изменения в съществуващите условия, промяна в 

нормативната уредба по опазване на околната среда и т.н. 

5. Информиране на РИОСВ и обществеността за изпълнението на 

програмата 

За информиране на компетентните органи и обществеността за резултатите от 

изпълнението на програмата, координатора на програмата ще разработи план-

график, който ще бъде предоставен на Общинския съвет за одобрение. План-

графика трябва да включва: методите и начините за предоставяне на 

информация, сроковете и съдържанието. 

Отговорник за предоставяне на информация е координатора на програмата. 

 

VІІ. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА 

 Основна задача на мониторинга на изпълнението на програмата е да 

отбелязва на най-ранен етап отклоненията и забавяне на сроковете за 

изпълнение на предвидените в Плана за действие мерки. 

 Въз основа на проведения мониторинг се прави периодична оценка на 

степента на изпълнение на мерките в програмата и резултатите от нейното 

прилагане. 

 Оценката на програмата е основата за изготвянето на годишния отчет  

на Общинската програма управление на дейности по отпадъците, съгласно 

изискванията на чл.32 от ЗУО. 
 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА И НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 

1.Закон за управление на отпадъците ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003г. 

с изм. и доп. 

2.Закон за опазване на околната среда, Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септ. 

2002г., с изменения и допълнения 
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3. Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията 

на Община Мадан 2009-2011г. 

на дейностите по отпадъците 

те по отпадъците за 

периода 2008- 2013г. 

електронно оборудване и третиране и трнспортиране на отпадъци от 

електрическо и електронно оборудване(обн. ДВ., бр.36/2006г.) с изменения и 

допълнения. 

пречистване на отпадъчни води за нуждите на земеделието ДВ бр.112 / 23.12. 

2004 г 

8.Наредба № 8 от 24 август 2004 г. за условията и изискванията за 

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

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, Обн. ДВ. бр.83 от 24 

Септември 2004г 

9.Наредба №7 за изискванията, на които трябва да отговарят 

площадките за разполагане на съоръженията за третиране на отпадъци, Обн. 

ДВ. бр.81 от 17 Септември 2004г. 

10.Национален стратегически план за поетапно намаляване на 

количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране – 

юни 2007г. МОСВ 

11.Добри практики за минимизиране и екологосъобразно управление на 

отпадъците  издание, финансирано от ЕК – София 2005г 

 12. Годишни доклади на РИОСВ-Бургас 

 13. Наредба №9 на община Поморие за дейности с отпадъци 

 14. План за мандат 2011-2015г. на община Поморие 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

Планът за действие обхваща периода 2012-2020г. Той е обвързан с основните цели на Програмата за 

управление на отпадъците в Община Поморие. 

Планът за действие е съобразен с Националните стратегии и европейските дДирективи. 

Обхваща средносрочен период: 2012-2015г. и дългосрочен период: до 2020г. 
 

 

№ по 

ред 

Дейност, задачи Отговорен за 

изпълнението 

Срок Прогноза за 

необходимите 

ресурси, лв. 

Източници за 

финансиране 

Очакван ефект 

1. 

 

Въвеждане на 

ефективна 

система за 

разделно 

събиране на 

отпадъци от 

опаковки 

 

Община 

Поморие 

2012 300 000 Организации по 

оползотворяване 

 

Редуциране 

обема на 

депонираните 

отпадъци 

за сметка 

прилагане на 

рециклиране и 

оползотворяване 

2. Контрол и 

мониторинг 

върху действието 

на 

системата за 

разделно 

събиране на 

отпадъците от 

опаковки от 

населението 

 

Община 

Поморие 

2012 - Организации по 

оползотворяване 

 

Редуциране 

обема на 

депонираните 

отпадъци 

за сметка 

прилагане на 

рециклиране и 

оползотворяване 

 

3. Почистване на Община Постояне - Общински бюджет Намаляване на 
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строителни 

и битови отпадъци 

на 

нерегламентирани 

сметища и 

замърсени 

терени и 

провеждане на 

рекултивация 

 

Поморие н Общински бюджет риска от 

замърсявания 

 

4. Изготвяне на 

проект за 

рекултивация на 

депо 

“Каменар” и 

кандидатстване за 

финансиране на 

рекултивацията. 

 

Община 

Поморие 

2012 50 000 Общински бюджет Изпълнение на 

нормативни 

изисквания 

 

5. Закриване и 

рекултивация 

на депо за ТБО 

в с.Каменар 

Община 

Поморие 

2013 469 000 ЕUR 

 

Общински бюджет, 

ПУДООС, ОП „Околна 

среда” 

 

Намаляване на 

риска от 

замърсявания 

6. След 

експлоатационни 

грижи и 

мониторинг на 

депо за ТБО 

Каменар 

 

Община 

Поморие 

постояне

н 

10 000/год Общински 

бюджет, ПУДООС 

 

Намаляване на 

риска от 

замърсявания 

 

7. Изграждане на 

инсталация за 

извличане и 

оползотворяване 

Община 

Поморие 

2014 По проект Общински 

бюджет, ПУДООС 

 

Оползотворяване 

на 

биогаз 
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на биогаз от депо 

Каменар 

 

8. Регламентиране на 

общинско 

ниво на 

изискванията към 

стопанските 

субекти за 

минимизиране на 

строителните 

отпадъци, 

предназначени за 

депониране 

 

Община 

Поморие 

2013 10 000 Общински бюджет Намаляване 

количеството на 

строителни 

отпадъци за 

депониране 

 

9. Повишаване 

ефективността на 

превантивния и 

санкциониращ 

контрол при 

вторично 

замърсяване на 

санирани 

площи и 

предотвратяване 

създаването на 

нови 

нерегламентирани 

сметища 

Община 

Поморие, 

кметовете на 

населените 

места 

РИОСВ-

Бургас 

2013 1 000 годишно Общински бюджет Предотвратяване 

на 

замърсяването 

на 

околната среда с 

отпадъци 

 

10. Определяне на 

местата за 

пунктове за 

негодни за 

употреба батерии и 

Община 

Поморие, 

 

2012 - - Екологосъобразн

о 

обезвреждане на 

битовите 

отпадъци от 
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акумулатори 

 

домакинствата 

 

11. Обособяване на 

пунктове за 

негодни за 

употреба батерии и 

акумулатори 

/НУБА/ 

Община 

Поморие, 

 

2012 - - Екологосъобразн

о 

обезвреждане на 

битовите 

отпадъци от 

домакинствата 

 

Работа с обществеността 

12. Популяризиране на 

разделното 

събиране на 

отпадъците от 

опаковки сред 

населението и 

подрастващите в 

общината чрез:  

- изработване и 

разпространение на 

рекламни 

материали като 

стикери, брошури, 

плакати и други 

рекламни 

материали (напр. 

фланелки, 

химикалки, 

шапки);  

- реклами в 

местните медии;  

- публикуване на 

рекламно каре в 

печата;  

Община 

Поморие, 

Неправителст

вени 

организации, 

учебни 

заведения 

 

Постояне

н-

ежегодно 

1 000 годишно Общински бюджет Популяризиране 

на разделното 

събиране на 

отпадъците от 

опаковки 
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- поставяне на 

транспаранти на 

билбордове;  

- работа с деца и 

ученици. 

Организиране:  

- конкурси /за 

рисунки, есе и др./ 

на теми, свързани 

с отпадъците и 

разделното 

събиране на 

отпадъци от 

опаковки; 

-спортни 

мероприятия; 

 

13. Информиране на 

обществеността и 

предоставяне на 

достъп до 

информация за 

състоянието на 

управлението на 

отпадъците и 

привличане на 

общественото 

участие в процеса 

на обсъждане и 

вземане на 

решения 

Община 

Поморие 

Постояне

н-

ежегодно 

- - Участие на 

обществеността  

Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени 

за депониране(2010-2020г.) 

Период 2010-2013г. 
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14. Изпълнение на 

конкретни мерки 

за намаляване на 

биоразградимите 

отпадъци: 

-предотвратяване 

на образуването на 

биоразградими 

отпадъци; 

-разделно събиране 

на биоразградими 

отпадъци(хартия и 

картон); 

-въвеждане на 

домашно 

компостиране; 

-провеждане на 

информационни 

кампании сред 

населението 

Община 

Поморие 

2012-

2013 

6 000 Общински бюджет Поетапно 

намаляване на 

количествата на 

биоразградимите 

отпадъци, 

предназначени за 

депониране 

Период 2014-2020г. 

15. Изграждане на 

площадки за 

компостиране на 

зелени отпадъци от 

паркове и градини 

Община 

Поморие 

2014-

2020г. 

10 000 Общински бюджет Оползотворяване 

на 

биоразградимите 

отпадъци за 

компост 

16. Въвеждане на 

домашно 

компостиране 

Община 

Поморие, 

Кметства 

2014-

2020г. 

5 000 Общински бюджет 

Частни средства 

Оползотворяване 

на 

биоразградимите 

отпадъци за 

компост 

17. Провеждане на 

информационни/об

разователни 

Община 

Поморие, 

Кметства, 

2014-

2020г 

1 000 Общински бюджет 

 

Повишаване 

екологична 

култура на 
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кампании сред 

населението 

Учебни 

заведения, 

НПО 

населението и 

подрастващите 

Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителството и разрушаване на сгради на територията 

на Р. България –период 2010-2020г.  

18. Провеждане на 

информационни/об

разователни 

кампании сред 

населението 

Община 

Поморие, 

Кметства, 

Учебни 

заведения, 

НПО 

2012-

2020г 

 МОСВ, МРРБ Разделно 

съхнанение и 

оползотворяване

на отпадъците от 

строителството и 

разрушаване на 

сгради на 

територията 

Директива 2002/96/ЕС за отпадъци от електрическо и електронно оборудване и Директива 2002/95/ЕС за ограничаване 

използването на някои опасни вещества в електрическо и електронно оборудване 

19. Въвеждане схема за 

разделно събиране 

на отпадъци , 

насочена към 

оползотворяване на 

отпадъци от 

електрическо и 

електронно 

оборудване/ОЕЕО/  

Община 

Поморие-като 

отговорна 

институция 

2012г. - - Рационално и 

разумно 

използване на 

природните 

ресурси чрез 

нарастване на 

количествата 

рециклирани и 

оползотворени 

ОЕЕО 

20. Въвеждане в 

общинските 

договори за 

възлагане на 

дейностите по 

събиране и 

транспортиране на 

отпадъците, на 

изисквания и 

Община 

Поморие, 

фирми на 

територията 

Съгласн

о 

нормати

вните 

изискван

ия 

- - Рационално и 

разумно 

използване на 

природните 

ресурси чрез 

нарастване на 

количествата 

рециклирани и 

оползотворени 
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процедури за 

прилагане на 

разделяне при 

източника, 

разделно събиране 

и транспортиране 

на ОЕЕО 

ОЕЕО 

21. Подобряване на 

контрола срещу 

изоставянето, 

нерегламентиранот

о изхвърляне и 

изгаряне или друга 

форма на 

неконтролирано 

обезвреждане на 

ЕООЕ 

Община 

Поморие,кмет

ове на 

населени 

места 

Постояне

н 

 Общински бюджет, 

приходи от санкции 

Екологосъобразн

о обезвреждане 

на отпадъци от 

ЕЕО 

 Забележка: Предвидените српедства са ориентировъчни и подлежат на корегиране в процеса на подготовка изпълнението 

на всяка задача. 
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