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СЪДЪРЖАНИЕ 
Списък на използваните съкращения 

Определения 

Основание за разработване на плана. 

1. Описание на географското положение и големината на пристанището; 

2. Описание на броя и вида на корабите, които обикновено го посещават; 

3. Оценка на необходимостта от пристанищни приемни съоръжения съобразно 

нуждите на корабите, които обикновено го посещават; 

4. Описание на вида и капацитета на пристанищните приемни съоръжения; 

5. Описание на процедурите за приемане и събиране на отпадъците - резултат 

от корабоплавателна дейност, и на остатъците от товари; 

6. Описание на методиката за определяне размера на таксите за приемане и 

обработване на отпадъци; 

7. Процедури за уведомяване за установени несъответствия на пристанищните 

приемни съоръжения; 

8. Процедури за непрекъснати консултации с ползвателите на услуги в 

пристанището, с операторите на отпадъци, с другите пристанищни оператори, 

предоставящи услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2 ЗМПВВППРБ, и с останалите 

заинтересувани страни; 

9. Статистически данни за видовете и количеството на предадените и 

обработени отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и остатъци от корабни 

товари; 

10. Резюме на действащото законодателство и изискванията за предаване на 

отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност, и остатъци от корабни товари; 

11. Информация  за лицата, отговорни за прилагането на плана; 

12. Описание на оборудването и начините за предварително обработване, ако 

се извършва такова; 

13. Описание на методите за запис на действителното натоварване на 

пристанищните приемни съоръжения; 

14. Списание на методите за запис на получените количества отпадъци - 

резултат от корабоплавателна дейност, и остатъци от корабни товари; 

15. Описание на методите за обезвреждане на отпадъци - резултат от 

корабоплавателна дейност, и остатъци от корабни товари; 

16. Информация, която се предоставя на всички ползватели на услуги в 

пристанището и която задължително включва: 

а) кратко разяснение за значението и необходимостта от предаването на 

отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност, и остатъците от корабни товари; 

б) схема на местоположението на пристанищните приемни съоръжения, 

обслужващи всяко корабно място; 

в) списък на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност, и остатъците 

от корабни товари, които обикновено се приемат в пристанището; 

г) списък на операторите на отпадъци и на предоставяните услуги; 

д) списък на местата и лицата за контакт с операторите на отпадъци; 

е) описание на процедурите за предаване; 

ж) тарифа на таксите за приемане и обработване на отпадъци и описание на 

системата за определяне на размера им; 
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з) описание на процедурите за уведомяване за установени несъответствия на 

пристанищните приемни съоръжения; 

и) описание на процедурите за предоставяне на информацията по чл. 97, ал. 1, 

т. 1 - 5 от лицата по чл. 97, ал. 2. 

17.ПРИЛОЖЕНИЯ 
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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ: 

 

ЗМПВВППРБ-Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и 

пристанищата на Република България, Обн., ДВ, бр. 12 от 11.02.2000 г., изм.  

и доп., бр. 13 от 7.02.2017 г.  

ЗУО-Закон за управление на отпадъците,Обн.ДВ бр.53/13.07.2012г.ь посл. изм.105 от 

30.12.2016г.; 

НАРЕДБА № 9 от 17 октомври 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на 

пристанищата и специализираните пристанищни обекти; 

Наредба №15/28.09.2004г. за предаване и приемане на отпадъци-резултат  от 

корабоплавателната дейност, и на остатъци от корабни товари; 

ППОО – План за приемане и обработване на отпадъци; 

МТИТС-Министерство на транспорта информационните технологии и съобщенията; 

МОСВ –Министерство на околната среда и водите; 

РИОСВ –Регионална инспекция по околна среда и води; 

ИА„МА” –Изпълнителна агенция „Морска администрация”; 

Марпол 73/78 Международна конвенция; 

Директива 2000/59/ЕС – Директива 2000/59/ЕС за пристанищните приемни 

съоръжения за отпадъци-резултат от корабоплавателната дейност, и на остатъци от 

корабни товари; 

ППОО – План за приемане и обработване на отпадъци; 

ПУО-План за управление на отпадъците; 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 

По смисъла на допълнителните разпоредби -§ 2. от Закон за морските 

пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република 

България; 

 

"Замърсяване на морската или речната среда" означава пряко или косвено внасяне 

от човека на вещества или енергии в морската среда, включително и в устията на 

реките, което причинява или може да причини вреда на живите морски или речни 

ресурси, опасност за здравето на човека, да попречи на правомерното използване на 

морето, включително като влоши качеството на морската вода и на условията за 

туризъм и отдих, съобразно действащите норми и стандарти за допустимо замърсяване. 

"Рейд" е определен район от морското пространство във (вътрешен рейд) или извън 

(външен рейд) акваторията на пристанището, в който корабите могат да стоят на котва 

за изчакване, влизане в пристанище, укриване от лошо време, извършване на товарно-

разтоварна дейност. 

"Пристанищен терминал" е териториално обособена зона от пристанище за 

обществен транспорт, която осигурява завършен процес по приемане, обработка, 

съхраняване и експедиране на определен тип товари и/или поща по определена 

технология или за обслужване на пътници. 

"Пристанищна инфраструктура" е техническата инфраструктура на пристанището 

по смисъла на § 5, т. 31 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на 

територията, както и другите сгради и съоръжения на територията на пристанището, 

свързани с извършваните на неговата територия дейности и услуги. 
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"Пристанищни съоръжения" са елементи на пристанищната инфраструктура, трайно 

прикрепени към терена на пристанището, които са предназначени за извършване на 

пристанищни услуги, както и стационарните и плаващите хидротехнически 

съоръжения (вълноломи, молове, пирсове, фериботни гнезда, понтони, докове и други), 

които служат за защита на пристанищната акватория от ветрово или вълново 

въздействие или за връзка между кораба и брега. 

"Пристанищен оператор" е търговец, получил достъп за извършване на определени 

пристанищни услуги в пристанище. 

"Опасен товар" е такъв товар, който е включен в списъка на Организацията на 

Обединените нации за опасни товари. 

"Акватория на пристанище" е прилежащата на пристанищната територия водна 

площ с естествени или създадени в резултат на човешка дейност условия за защита от 

вълни и затлачване, която притежава нужните площ и дълбочина за безопасно 

подхождане, маневриране и приставане на най-големия разчетен кораб за съответното 

пристанище или пристанищен терминал. Акваторията на пристанището включва: зона 

за подхождане, зона за маневриране на корабите и оперативна акватория. 

"Кораб" е всяко самоходно или несамоходно плавателно съоръжение от какъвто и да е 

тип, включително съдове на подводни криле, на въздушна възглавница, подводници, 

плаващи средства и неподвижни или плаващи платформи, предназначени за плаване по 

море и/или река, независимо от знамето, под което плава, и което се използва за 

извършване на една или няколко от следните дейности: превоз на товари, превоз на 

пътници и багажи; влачене на плавателни съоръжения; извършване на морски услуги и 

други помощни операции; риболов; експлоатация на други морски богатства, както и 

други дейности. 

"Ползвател на пристанищна услуга" е лице, което от свое или от чуждо име е 

получател на предоставяните пристанищни услуги, обикновено корабопритежател, 

товародател или техни агенти. 

"Отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност" са всички отпадъци, 

включително отпадъчните води и отпадъци, различни от остатъците от корабни товари, 

които са получени през време на експлоатацията на кораба и попадат в приложното 

поле на анекси I, IV и V към Международната конвенция за предотвратяване на 

замърсяването от кораби, 1973, изменена с Протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с 

Протокол от 1997 г., съставена в Лондон на 2 ноември 1973 г. (ратифицирана със закон 

- ДВ, бр. 94 от 2004 г.) (ДВ, бр. 12 от 2005 г.), наричана "МАРПОЛ 73/78", както и 

отпадъците, свързани с товара, както са определени в насоките за прилагане на анекс V 

от МАРПОЛ 73/78. Отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност, са отпадъци 

по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на 

отпадъците. 

"Остатъци от корабни товари" са всички остатъци от товарите на борда, които 

остават в трюмовете или в товарните танкове след приключване на операциите по 

разтоварване и почистване, включително излишъците и разлетите или разпилени 

количества по време на товарене/разтоварване. Остатъците от корабни товари са 

отпадъци по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на Закона за 

управление на отпадъците. 

"Пристанищни приемни съоръжения" са съоръжения, независимо дали са трайно 

прикрепени, подвижни или плаващи, които могат да приемат отпадъци - резултат от 

корабоплавателна дейност, и остатъци от корабни товари. 

"Подходящи пристанищни приемни съоръжения" са пристанищни приемни 

съоръжения, които са съобразени с географското положение и големината на 

пристанището, с броя и вида на корабите, които нормално го посещават, както и с типа 
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"План за приемане и обработване на отпадъци" е документ, съдържащ описание на 

съобразените с географското положение и големината на пристанището, с броя и вида 

на корабите, които нормално го посещават, както и с типа и обема на отпадъците - 

резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъците от корабни товари, процедури 

за приемане, събиране, съхранение и предварително обработване на тези отпадъци без 

необосновано забавяне на кораба. 

"Пристанищен район" е географски обособен район, включващ две или повече 

пристанища за обществен транспорт, които използват обща зона за маневриране на 

корабите или обща зона за подхождане и общи рейдове. 

"Сезонен превоз на пътници" е превоз на пътници с туристическо-развлекателна цел 

във вътрешните морски води и териториалното море на Република България с 

отдалечаване от брега на разстояние до 5 морски мили или в българския участък на 

река Дунав, извършван в периода от 1 май до 31 октомври с кораби, които не попадат в 

обхвата на международните конвенции, по които Република България е страна. 

 

По смисъла на „Допълнителни разпоредби от Наредба №15 от 28.09.2004г. за 

предаване и приемане на отпадъци-резултат от корабоплавателната дейност, и 

на остатъци от корабни товари: 

 

"Отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност" са всички отпадъци, 

включително отпадъчните води и отпадъци, различни от остатъците от корабни товари, 

които са получени през време на експлоатацията на кораба и попадат в приложното 

поле на анекси I, IV и V от МАРПОЛ 73/78, както и отпадъците, свързани с товара, 

както са определени в насоките за прилагане на Анекс V от МАРПОЛ 73/78. 

"Остатъци от корабни товари" са всички остатъци от товарите на борда, които 

остават в трюмовете или в товарните танкове след приключване на операциите по 

разтоварване и почистване, включително излишъците и разлетите или разпилени 

количества по време на товарене/разтоварване. 

"Пристанищни приемни съоръжения" са всякакви съоръжения, независимо дали са 

трайно прикрепени, подвижни или плаващи, които могат да приемат отпадъци, 

резултат от корабоплавателна дейност, и остатъци от корабни товари. 

"Специализирани плавателни съдове" са танкери, катери, самоходни или 

несамоходни баржи и нефтосъбирачи, снабдени с документите, съгласно наредбата по 

чл. 86 от Кодекса на търговското корабоплаване. 

"Нефтосъдържащи отпадъци - резултат от нормалната експлоатация на кораба" 
са отработени смазочни масла, остатъци от горива, нефтени остатъци и сантинни води. 

"Отпадъци от корабни товари на нефтени танкери" са мръсен баласт и миячни 

води, генерирани вследствие миенето на товарните танкове на нефтените танкери. 

"Отпадъци от корабни товари на химикаловози" са миячни води, генерирани на 

борда на кораба в резултат от процедурите по миене на товарните танкове на 

химикаловозите. 

"Отпадъчни води на корабите" са всички дренажни отпадни води, генерирани на 

борда на кораба, от тоалетни, писоари, медицински помещения и помещения с живи 

животни, по време на нормалната му експлоатация. 

"Битови корабни отпадъци" са хранителни, медицински, пакетиращи материали - 

пластмаси и консервени кутии и др., стъклени бутилки, съдове за храна, хранителни 

остатъци, хартия и картон. 

"Корабни отпадъци - резултат от нормалната експлоатация на кораба" са: 
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а) мазни парцали, отпадъци от поддръжката в машината, сажди и машинни отложения, 

пакетиращи материали - хартия, пластмаси, метали и стъклени бутилки, пепел и 

огнеупорни материали, ръжда, бои и др.; 

б) материали, използвани на борда за подреждане и обработване на товара, за укрепващ 

материал, като подпори, палети, увързващи материали и опаковки, шперплат, хартия, 

картон, тел, стоманени ленти и др.; 

в) смесени отпадъци - от живи животни, рибарски мрежи, пепел и шлака от корабните 

пещи и котли и др. 

"МАРПОЛ 73/78" е Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването 

от кораби от 1973 г. заедно с Протокола към нея, подписан през 1978 г., с всички нейни 

последващи изменения и допълнения, влезли в сила за Република България. 

 
По смисъла на Допълнителните разпоредби от Закона за управление на 

отпадъците: 

  

"Отпадък" е вещество, предмет или част от предмет, от който притежателят се 

освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи и попада 

поне в една от следните категории: 

а) остатъци, получени в процеса на производството или след консумацията на 

продукти, които не са изброени по-долу - код Q1; 

б) продукти, неотговарящи на съответните стандарти - код Q2;  

в) продукти с изтекъл срок на годност или на максимална ефективност - код Q3; 

г) материали, които поради аварии, бедствия или други злополуки са били разлети, 

разпилени, изгубени или по друг начин са им причинени щети, увреждащи 

непоправимо първоначалните им качества, включително материали и оборудване, 

замърсени при злополука - код Q4; 

д) материали, замърсени вследствие на планирани действия (остатъци след операции по 

почистване, опаковки, съдове и други подобни) - код Q5; 

е) неизползваеми части (употребени батерии, изхабени катализатори и други подобни) - 

код Q6; 

ж) вещества, които повече не притежават необходимите качества и свойства и не могат 

да се използват по предназначение (замърсени киселини, замърсени разтворители, 

отработени охлаждащи соли и други подобни) - код Q7; 

з) остатъци от промишлени дейности (шлаки, утайки от дестилация и други подобни) - 

код Q8; 

и) остатъци от пречиствателни дейности (утайки от скрубери, прах от ръкавни филтри, 

отработени филтри и други подобни) - код Q9; 

к) остатъци от режещи и полиращи машини (стружки, нагари и други подобни) - код 

Q10; 

л) остатъци от добива и обогатяването на суровини (остатъци от минната 

промишленост, отпадъчни нефтопродукти и други подобни) - код Q11; 

м) примесени с вредни вещества материали (масла, замърсени с полихлорирани 

бифенили и други подобни) - код Q12; 

н) всички материали, вещества или продукти, чието използване е забранено със закон - 

код Q13; 

о) продукти, за които притежателят не намира по-нататъшна употреба (ненужни вещи 

от селското стопанство, бита, търговията, канцелариите, магазините и други подобни) - 

код Q14; 

п) замърсени материали, вещества или продукти, получени в резултат на дейности по 

възстановяване на земната повърхност - код Q15; 
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р) други материали, вещества или продукти, които не са включени в категориите по 

букви "а" - "п", от които притежателят им се освобождава, възнамерява да се освободи 

или е длъжен да се освободи - код Q16. 

"Битови отпадъци" са отпадъците, които се получават в резултат на 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. 

"Производствени отпадъци" са отпадъците, образувани в резултат на промишлената 

дейност на физическите и юридическите лица. 

"Опасни отпадъци" са отпадъците, чийто 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 

трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане.  

"Строителни отпадъци" са отпадъците, получени в резултат на строителната дейност 

на строителни площадки, както и отпадъци от разрушаване или реконструкция 

на сгради и съоръжения. 

"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. 

"Третиране на отпадъците" е събирането, съхранението, оползотворяването или 

обезвреждането на отпадъците и всички междинни операции, както и повторното им 

използване, рециклиране и възстановяване или производство на енергия и материали от 

отпадъци. 

"Обезвреждане на отпадъците" е всяка от следните операции, обозначена със 

съответния код: 

а) депониране (наземно или подземно) - код D1; 

б) обработване на замърсени земя и почви (например биоразграждане на течности или 

утайки в почви) - код D2; 

в) дълбочинно инжектиране (например инжектиране на отпадъци в кладенци, солни 

находища и естествени хранилища, които могат да бъдат изпомпвани) - код D3; 

г) повърхностни заграждения (например съхраняване на течни отпадъци или утайки в 

изкопи, хвостохранилища, лагуни и други подобни съоръжения) - код D4; 

д) специално проектирани депа (например депониране в отделни клетки, които са 

запечатани и изолирани помежду си и от околната среда) - код D5; 

е) изхвърляне на отпадъци във водни обекти, с изключение на морета/океани - код D6; 

ж) изхвърляне на отпадъци в морета и океани, в т.ч. инжектиране под морското дъно - 

код D7 ; 

з) биологично третиране, непосочено на друго място, при което се образуват крайни 

съединения или смеси, които се обезвреждат по някоя от операциите по букви "а" - "м" 

- код D8; 

и) физико-химично третиране, неупоменато в друга операция по обезвреждане 

(например изпарение, сушене, калциниране, микровълнова обработка и други, при 

което се получават съединения или смеси, които се обезвреждат по която и да е от 

операциите по букви "а" - "м") - код D9; 

к) наземно изгаряне (инсинерация) - код D10; 

л) изгаряне в море - код D11; 
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м) постоянно съхраняване (например съхраняване в контейнери в мини и други) - код 

D12; 

н) (доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) смесване преди предаване за обезвреждането им по 

някоя от операциите по букви "а" - "м" - код D13. При отсъствие на друг подходящ код 

D този код може да включва предварително третиране преди обезвреждането, като 

сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране, сушене, рязане, кондициониране или 

разделяне преди подлагане на някоя от операциите с кодове D1 - D12.; 

о) препакетиране преди предаването им за обезвреждане по която и да е от операциите 

по букви "а" - "н" - код D14; 

п) съхраняване до извършване на която и да е от операциите по обезвреждане от букви 

"а" - "о", освен временното съхраняване до събирането на отпадъците от мястото на 

образуването им - код D15. 

"Рециклиране на отпадъците" е дейност за възстановяване или възобновяване на 

суровинните им свойства. 

"Преработване на отпадъци" е дейност, която променя свойствата или състава на 

отпадъците, като ги превръща в суровини за производство на крайни продукти или в 

крайни продукти. 

"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. 

"Масово разпространени отпадъци" са отпадъци, които се образуват след употреба 

на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради 

своите характеристики изискват специално управление. 

"Отпадъци от черни и цветни метали" са технологичните отпадъци, получени от 

добива, преработката или механичната обработка на цветни и черни метали и сплавите 

им, бракуваните машини, съоръжения, детайли и конструкции от производствен, 

строителен или битов характер, с изключение на опасните отпадъци. 

"Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер" са отпадъци от черни и 

цветни метали, получени в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в 

административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и 

отпадъците от черни и цветни метали, получени от търговски обекти, занаятчийски 

дейности, обекти за отдих и забавления. 

"Повторно използване" е използването на отпадъците като продукт, който веднъж 

вече е бил използван в същата форма за същата цел.  

"Оползотворяване на отпадъците" е всяка от следните операции, обозначена със 

съответния код: 

а) използването им като гориво или по друг начин за получаване на енергия - код R1; 

б) пречистване или регенериране на разтворители - код R2; 

в) рециклиране или възстановяване на органични вещества, които не са използвани 

като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологично 

превръщане - код R3; 

г) рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения - код R4; 

д) рециклиране или възстановяване на други неорганични материали - код R5; 

е) регенериране на киселини и основи - код R6; 

ж) възстановяване на компоненти, използвани за намаляване на замърсяването - код R7; 

з) възстановяване на компоненти от катализатори - код R8; 

и) повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла - код R9; 
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к) обработване на земната повърхност, благоприятстващо земеделието или 

подобряващо качествата на околната среда - код R10; 

л) използване на отпадъците, получени по някои от методите на оползотворяване по 

букви "а" - "к" - код R11; 

м) (доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да 

е от методите по букви "а" - "л" - код R12. При отсъствие на друг подходящ код R този 

код може да включва предварително третиране преди оползотворяването, като 

демонтиране, разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране, сушене, 

рязане, кондициониране, преопаковане, разделяне, прегрупиране или смесване преди 

подлагане на някоя от операциите с кодове R1 - R11.; 

н) съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви "а" - 

"м", освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване - код 

R13. 

"Събиране" е доставянето, натрупването, сортирането и/или смесването на 

отпадъците с цел транспортиране - код С.  

"Транспортиране" е превозът на отпадъци, включително съпътстващите го дейности 

по товарене, претоварване и разтоварване, когато се извършва от оператора като 

самостоятелна дейност - код Т. 

"Управление на отпадъците" са операциите по събиране, транспортиране, 

обезвреждане и оползотворяване на отпадъците, включително осъществяваният 

контрол над тези операции, както и дейностите, извършвани след закриването на 

площадките, върху които са разположени съоръженията за третиране на 

отпадъци. 

"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-дълъг от:  

а) три години при последващо предаване за оползотворяване; 

б) една година при последващо предаване за обезвреждане. 

 

По смисъла на Анекс V на MARPOL 73/78, В СИЛА ОТ 01.01.2013 г. 

 
„МАРПОЛ 73/78” означава Международната конвенция за предотвратяване на 

замърсяването от кораби от 1973 г., изменена с протокола към нея от 1978 г. и с 

последвалите изменения, които са в сила;  

 

„Остатъци от товари”: това са остатъци от товари, които не попадат в обхвата на 

други Анекси на МАРПОЛ 73/78, и които остават на палубата или в трюмовете след 

товарене или разтоварване, включително излишъците или разпилените количества по 

време на товарене и разтоварване, независимо дали във влажно или сухо състояние, или 

увлечени с миячни води, но не включва прах от товара, останал на палубата след 

измиване или по външните повърхности на кораба. 

„Твърди отпадъци”: Всички видове хранителни, битови и експлоатационни отпадъци, 

всички видове пластмаса, остатъци от корабни товари, масло за готвене, риболовно 

оборудване и животински трупове, които се образуват по време на нормалната 

експлоатация на кораба и които подлежат на непрекъснато или периодично изхвърляне, 

с изключение на веществата, които са определени или изброени в останалите анекси на 

настоящата Конвенция. Твърдите отпадъци не включват прясна риба и части от нея, 

генерирани в резултат на нормалната риболовна дейност, извършвана по време на 

плаване, дейности свързани с аквакултури, включително транспортиране на риба и 
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ракообразни, предназначени за съоръжения за аквакултури, както и транспортиране на 

риба и ракообразни от тези съоръжения за преработката им на брега. 

„Хранителни отпадъци”:Хранителни отпадъци, независимо дали са развалени или не, 

които включват плодове, зеленчуци, млечни продукти, птици, месни продукти и 

остатъци от храни, които се образуват на борда на кораба. 

„Битови отпадъци”: Всички видове отпадъци, извън приложното поле на другите 

анекси, които се образуват в обитаемите зони на кораба. Битовите отпадъци не 

включват битовите води. 

„Ескплоатационни отпадъци”:Всички твърди отпадъци(включително суспензии), 

извън приложното поле на другите анекси, които се натрупват на борда по време на 

нормалната поддръжка и експлоатация на кораба или  се използват за укрепване и 

обработка на товара. Включват и почистващи вещества и добавки в товарните трюмове 

и миячни води от външните повърхности. Не включват битовите води, трюмните води 

или други подобни отпадъци имащи основно значение при експлоатацията на кораба. 

„Пластмаса”:Твърд материал, съдържащ като основна съставка един или повече 

полимери с висока молекулярна маса, който е оформен в процеса на производството на 

полимера или при изработката на крайния продукт чрез топлинна обработка или 

налягане.Пластмасите са материали, чиито свойства варират от твърди и чупливи до 

меки и еластични. За целите на този анекс „всички пластмаси” означава всички твърди 

отпадъци, които са съставени или съдържат пластмаси под всякаква форма, 

включително синтетични въжета и риболовни мрежи, пластмасови торби и пепел от 

инсинератори, получена в резултат на изгаряне на пластмасови продукти. 

„Пепел от инсинератори”: Пепел или шлака, която се образува в резултат на изгаряне 

на твърди отпадъци в корабните инсинератори. 

„Риболовно оборудване”:Всяко физическо средство, част от него или комбинация от 

предмети, които могат да се поставят на повърхността на водата, във водата или на 

дъното на морето с цел улавяне, контролиране на последващо улавяне или добив на 

морски или сладководни организми. 

„Готварско олио”:Всякакъв вид хранително масло или мазнина, което се използва или 

е предназначено за използване при приготвяне на храни, но не включва самата храна, 

която се приготвя чрез използването на това масло. 

„Животински трупове”:Тела на животни, превозвани на борда като товар, които са 

мъртви или са умъртвени по време на рейса. 

 

По смисъла на Допълнителните разпоредби от Закона за управление на 

отпадъците(обн., ДВ бр.53 от 13.07.2012г., изм. и доп. бр.105 от 30.12.2016г.): 

 

"Отпадък" е всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или 

възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи. 

"Предварително съхраняване" е дейност по съхраняване на отпадъци при мястото на 

образуване до събирането им в съоръжения, където те се разтоварват, за да се подготвят 

за последващо транспортиране до друг обект с цел оползотворяване или обезвреждане. 

"Предотвратяване" са мерките, взети преди веществото, материалът или продуктът да 

стане отпадък, с което се намалява: 

а) количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на продуктите 

или удължаването на жизнения им цикъл; 

б) вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и 

човешкото здраве, или 

в) съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите. 



Пристанище за обществен транспорт с регионално значение гр.Поморие  

План за приемане и обработване на отпадъци, 2017г. 

„АРЕАЛ КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД,гр. Бургас 14 

"Притежател на отпадъци" е причинителят на отпадъци или физическото или 

юридическото лице, в чието владение се намират те. 

"Причинител на отпадъци" е физическо или юридическо лице, при чиято дейност се 

образуват отпадъци (първичен причинител на отпадъците), или всеки, който 

осъществява предварителна обработка, смесване или други дейности, водещи до 

промяна на свойствата или състава на отпадъка. 

"Разделно събиране" е събирането, при което поток от отпадъци се разделя по вид и 

естество на отпадъците с оглед улесняване на специфично третиране. "Събиране" е 

натрупването на отпадъци, включително предварителното сортиране и 

предварителното съхраняване на отпадъци, с цел транспортирането им до съоръжение 

за третиране на отпадъци. 

"Съхраняване" е дейност, свързана със складирането на отпадъците от събирането им 

до тяхното третиране, за срок, не по-дълъг от: 

а) три години - при последващо предаване за оползотворяване; 

б) една година - при последващо предаване за обезвреждане. 

"Транспортиране" е превозът на отпадъци, включително съпътстващите го дейности 

по товарене, претоварване и разтоварване, когато се извършва от оператора като 

самостоятелна дейност. 

"Третиране на отпадъците" са дейностите по оползотворяване или обезвреждане, 

включително подготовката преди оползотворяване или обезвреждане. 

"Търговец" е всяко физическо или юридическо лице, което действа от свое име и за 

своя сметка при закупуване и последваща продажба на отпадъците, включително тези 

търговци, които физически не притежават отпадъците. 

"Управление на отпадъците" са събирането, транспортирането, обезвреждането и 

оползотворяването на отпадъците, включително осъществяваният контрол върху тези 

дейности, след експлоатационните грижи за депата, както и действията, предприети в 

качеството на търговец или брокер. 

 

Основание за разработване на плана 

По изискванията на ЗМПВВПП: 

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2008 г.) (1) (Предишен текст на § 1а - ДВ, бр. 28 от 

2013 г.) Плановете за приемане и обработване на отпадъци се разработват в 

съответствие с изискванията на наредбата по чл. 95, ал. 1 съответно от Държавно 

предприятие "Пристанищна инфраструктура" - за пристанищата за обществен 

транспорт с национално значение, и от собствениците - за пристанищата за обществен 

транспорт с регионално значение и пристанищата по чл. 107 - 109, съгласуват се с 

министъра на околната среда и водите или с оправомощено от него длъжностно лице и 

се одобряват от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска 

администрация". 

(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2013 г.) Плановете по ал. 1 се преразглеждат и 

одобряват на всеки три години, както и при промяна на вида на пристанището, на някой 

от операторите на морско-техническата услуга приемане и обработване на отпадъци - 

резултат от корабоплавателна дейност, или на някое от обстоятелствата по чл. 92, ал. 5, 

т. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 и 12. 

Настоящият актуализиран План за приемане и обработване на отпадъците от 

Пристанище за обществен транспорт с регионално значение гр.Поморие, 2017г. с 

Оператор: Общинско предприятие "Стопанисване и управление на  общимски имоти", 

гр. Поморие е актуализация на вече изтекъл План за приемане и обработка на отпадъци 

2013г. 
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 Настоящият актуализиран План за приемане и обработване на отпадъците от 

Пристанище за обществен транспорт с регионално значение гр.Поморие, 2017г. е 

неразделна част от Заявление за актуализация на плана, съгласно чл.19, т.1 и т.2 и 

чл.23, ал.1 от Наредба №9/2013г. за изискванията за експлоатационна годност на 

пристанищата  и специализираните пристанищни обекти. 

  
1. Описание на географското положение и големината на пристанището 

           Съгласно издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър-гр. Бургас 

скица за поземлен имот №32539/19.08.2013г.имотът с трайно ползване: Пристанище и с 

трайно предназначение на територията: Територия на транспорта  е с идентификатор: 

57491.503.557. Площта на имота е 7 441кв.м. 
           Имотът е с местоположение: съседи: 57491.503.553, 57491.503.471, 

57491.503.343, 57491.503.473. 

Пристанището разполага с 2 корабни места. Кейовият фронт е с дължина 170 метра и 

дълбочина 6,0м. На територията на пристанището няма складови площи и складове за 

течни товари. 
            Географските координати на имота са:  

42°33,32
/ 
N 

27°38,35
/
 Е 

 
2. Описание на броя и вида на корабите, които обикновено го посещават 

Пристанището е предназначено за швартоване, домуване и престой на 

рибарски кораби, лодки, осигуряване с питейна вода на плавателните съдове, ел. 

енергия, приемане на отпадъци, резултат от корабоплавателната дейност. 

Домуващите плавателни съдове в пристанището през 2016/2017г. са: 

1.Рибарски кораб „Посейдон Т”, 

2. Рибарски кораб „Ния”, 

3. Рибарски кораб „Адмирал”, 

4. Рибарски кораб „Спитор”, 

5. Рибарски кораб „Моби Дик”, 

6. Моторна лодка ПМ291,  

7. Моторна лодка ПМ360, 

8.Моторен кораб „КУК”, 

9.ПМ 356, 

10.ПМ436, 

11.МК 997, 

12.ПМ 448, 

13.ПМ 432, 

14.БС 1417, 

15.ПМ 314, 

16.ПМ 449, 

17.ПМ 339, 

18.СВ 897, 

19.ПМ 378, 

20.БМ 357, 

21.ПМ419, 

22.ПМ 410, 

23.ПМ 460 

24.МК Месалина. 
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3. Оценка на необходимостта от пристанищни приемни съоръжения 

съобразно нуждите на корабите, които обикновено го посещават 

   Пристанището осигурява събиране на отпадъците, резултат от 

корабоплавателната дейност . 

            През последните години Пристанище Поморие  е регистрирало между 70 и 89 до 

100 посещения /годишно на плавателни средства. 

            Прогнозното количество на приети и предадени отпадъци за цялата 2017г. и в 

бъдеще на база от предходните 2012г. ,2013г., 2014г., 2015г. и 2016г. е, че не се очаква 

промяна в тяхното количество. 

От началото на 2013г. е в сила Разпореждане №117/02.01.2013г. на МТИТС и ИА 

„Морска администрация” за привеждане в изпълнение на промените в Анекс V на 

Международната конвенция за опазване на морето от замърсяване от кораби (MARPOL 

73/78), което доведе до реална оценка по отношение на броя на пристанищните 

приемни съоръжения за отпадъците, т.е. ще се наложи ли допълнително поставяне на 

такива или не, за което Оператора: Общинско предприятие "Стопанисване и 

управление на  общински имоти", гр. Поморие има готовност във всеки момент да 

осигури допълнително ППС. 

За отпадъците по Анекс V на МАРПОЛ 73/78 сега съществуващите пристанищни 

приемни съоръжения, намиращи се на територията на пристанището са с необходимия 

капацитет както и като бройка.  

Временно съхранените събрани отпадъци в ППС се извозват ежедневно от 

обслужващата фирма РТК през активния курортен сезон и не се допуска препълване 

или поставяне на нови бройки ППС. Осигурени за целта са необходимите финансови 

средства, което позволява оперативна гъвкавост на дейността. 

 

4. Описание на вида и капацитета на пристанищните приемни 

съоръжения 

Конвенция MARPOL. Конвенцията MARPOL е основната международна 

конвенция за опазване на морето от замърсяване от кораби и предотвратяване на 

замърсяването на морската околна среда от корабите, при рутинни и аварийни 

ситуации [www.imo.org]. Тя е комбинация от два договора, приети през 1973 и 1978 г и 

осъвременени чрез поправките, извършвани през следващите години. Конвенцията 

включва правила, целящи предотвратяване и минимизиране на замърсяването от 

корабите – както аварийно замърсяване, така и замърсяване от рутинни операции, и 

понастоящем включва шест техничиски анекси: 

 . 

Анекс І на МАРПОЛ 73/78- Предотвратяване на замърсяване с нефт. Влязла в сила: 2 

октомври, 1983 г. 

 Анекс ІІ на МАРПОЛ 73/78- Контрол на замърсяването с опасни течни вещества от 

корабни наливни товари Влязла в сила: 6 април 1987 г. 

Анекс ІІІ на МАРПОЛ 73/78 - Предотвратяване на замърсяването с опасни вещества, 

пренасяни по море в пакетирана форма Влязла в сила: 1 юли 1992 г. 

Анекс ІV на МАРПОЛ 73/78 - Предотвратяване на замърсяването от отпадъчните води 

от корабите .Влязла в сила: 27 септември 2003 г. 

Анекс V на МАРПОЛ 73/78-Предотвратяване на замърсяването с твърди отпадъци от 

корабите 

Влязла в сила: 31 декември 1988 г. 

Анекс VІ на МАРПОЛ 73/78 - Предотвратяване на замърсяването на атмосферния 

въздухот от корабите Приета: септември 1997 г. 
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Страните са задължени да приемат Анекси І и ІІ, а другите са даброволни.  

България е приела Анекси І – V. 

 За Пристанище за обществен транспорт с регионално значение 

Поморие(съкратено Пристанище Поморие), Планът е свързан с изпълнение на : 

 

Анекс І на МАРПОЛ 73/78 - Предотвратяване на замърсяване с нефт. Влязла в 

сила: 2 октомври, 1983 г. 

 На територията на пристанището има метален варел с обем 0,19 м
3 

 за временно 

съхранение на приети от плавателните съдове остатъчни отработени масла и маслени 

продукти код на отпадъка 13 02 08*(други моторни и смазочни масла и масла за зъбни 

предавки) и предаването им за оползотворяване на „Спекта Ауто”ООД,гр. Бургас. 

Заведена  е отчетна книга, подпечатана от РИОСВ-Бургас за предаване на отпадъка.  

Анекс ІV на МАРПОЛ 73/78- Предотвратяване на замърсяването от 

отпадъчните води от корабите. На пристанище Поморие не се извършва дейност 

приемане на сантинни води от корабите и няма разположено за целта  ППС. 

Формираните битово-фекални води от административните и спомагателните 

сгради са включени в градската канализационна система на гр. Поморие съгласно 

Договор с оператора „ВиК”ЕАД,гр. Бургас и оттам в ГПСОВ Поморие. 

Анекс V на МАРПОЛ 73/78-Предотвратяване на замърсяването с твърди 

отпадъци от корабите. По нагоре е дадено описание и характеристика на този вид 

отпадък.  

Наличните ППС в Пристанище Поморие са :3 бр. контейнери тип „Бобър”с 

капацитет 1,1 м
3 

 , един от които е за разделно събиране на хартия, пластмаса и метал, 1 

за стъкло и 1 за битови отпадъци. 

Навсякъде по пристанищния път са разположени 8 броя метални 10 литрови  

кошчета за твърди битови отпадъци и за кучешки отпадъци , както и 1 от 3-те бр. 

контейнери тип „Бобър”, който е поставен в началото на влизане в пристанището. 

 Ежедневното извозване на събраните в ППС твърди отпадъци се приемат от 

обслужващата фирма РТК и се извозват и предават в Претоварна станция-Несебър. 

 

5. Описание на процедурите за приемане и събиране на отпадъците - 

резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъците от товари 

Пристанището за обществен транспорт с регионално значение Поморие не е 

свързано с товаро- разтоварна дейност, тъй като то не се посещава от товарни кораби. 
Приемането, временното съхранение на смесени битови корабни отпадъци се извършва 

от пристанищния оператор.  

Събирането на всички видове отпадъци-резултат от корабоплавателна дейност 

се извършва, докато плавателното  средство е на кей.  

Дейността по процедурата отговаря на изискванията на Наредба 

№15/28.09.2004г. за предаване и приемане на отпадъци-резултат от 

корабоплавателната дейност, и на остатъци от корабни товари.  

С тази наредба се уреждат условията и редът за предаване и приемане на 

отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и остатъци от корабни товари от 

всички кораби, в това число риболовните кораби и корабите за спорт и развлечения с 

право да превозват до 12 души включително, които посещават или оперират в морските 

пристанища на Република България, независимо от знамето, под което плават. 

Изпълнителна агенция "Морска администрация" (ИА "МА") осъществява 

контрол по спазването на изискванията на тази наредба чрез териториалните си звена. 

Капитаните на кораби са длъжни да осигурят разделно събиране и предаване на 

битовите корабни отпадъци в добре затворени полиетиленови торби или варели с цел 
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избягване разпиляването им по пирса и в акваторията на пристанищата, като 

отпадъците от корабните аптеки задължително се събират в отделни ясно етикетирани 

полиетиленови торби или варели. 

Битовите корабни отпадъци в пристанищата за обществен транспорт с 

регионално значение може да се събират и в специални контейнери, маркирани за 

отделните видове отпадъци, като отпадъците от корабни аптеки задължително се 

събират в отделно маркирани контейнери.Това е осъществено и организирано на 

територията на пристанището. 

Екипажите на лодки и малки плавателни съдове на сушата ежедневно генерират 

и изхвърлят твърдите битови отпадъци и когато те са в минимални количества и 

неопасни по състав  в специално разположените кошчета из цялата територия на 

пристанището или в металния контейнер. 

След предварително уведомяване от страна на капитаните, Пристанищният 

оператор приема опаковки от масла, греси и минимални количества от последните и 

временно ги съхранява на предвидения за целта метален варел до предаването им на 

фирма „Стекта ауто” ООД, имаща разрешение за дейности с отпадъци.  Приемането и 

транстортирането на нефтосъдържащи отпадъци се извършва на база подписан Договор 

със „Спектра ауто” ООД, гр. Бургас и надлежно водена книга за отпадъците. 

Извозването става след като пристанищния оператор се обади и заяви идване и 

приемане на количеството отпадъци. Води се отчетна книга за предаване и приемане на 

отпадък с код 13 02 08*(други моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки). 

Книгата е заверена от РИОСВ-Бургас на 03.04.2015г. и заведена на 01.05.2015г. 

Извозването на смесените твърди битови отпадъци от всички събирателни 

съдове  в района на пристанището става от фирма „РТК” ООД, гр. Елин Пелин по 

график, утвърден от община Поморие, като през активния курортен сезон това става 

ежедневно и се отчита финансово в община Поморие. 

На територията на пристанището не се предвижда третиране и обезвреждане на 

формираните отпадъци. 

Пристанището разполага с подходящи приемни съоръжения, описани по-нагоре, 

които осигуряват приемането на отпадъците от оператора без необосновано забавяне на 

корабите. Капитаните на корабите подават заявка за приемане на формираните корабни 

отпадъци до пристанищния оператор. 

Уведомяване: 

При пристигане на рибарска лодка или друг плавателен съд, които ще предават 

по-големи количества генерирани отпадъци за временно съхранение на територията на 

пристанището се оформя заявка –комбиниран формуляр от капитана и дежурния моряк 

за предаване на ОКДТ. От своя страна пристанищния оператор попълва комбиниран 

формуляр за приемане на ОКДТ.  

При наличие на  малки количества генерирани отпадъци на плавателния съд, 

съгласно Анекс І и Анекс V на МАРПОЛ 73/78, екипажите ежедневно ги изхвърлят в 

съответните съдове, разположени на територията на пристанището. 

 Капитаните на кораби могат да уведомяват изпълнителния директор на 

Изпълнителна агенция „Морска администрация“ за всеки случай на несъответствие на 

пристанищни приемни съоръжения. 

Уведомленията, оформени в съответствие с приложение № 1 на Наредбата , се 

подават чрез териториалните дирекции на Изпълнителна агенция „Морска 

администрация“ или чрез държавата на знамето. 

По линия на държавния екологичен контрол , МА проверява периодично 

подлежащите на проверка плавателни съдове по Наредба № 15/28.09.2004 г. за 
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предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност и на 

остатъци от корабни товари(приложение към Плана). 

В  допълнителните разпоредби на ЗМПВВПП в § 1б. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2008 г.) 

Предаването на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъците от 

корабни товари се смята за свободно движение по смисъла на чл. 79 от Регламент 

(ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически 

кодекс на Общността, изменен с Регламент (ЕО) № 82/97 на Европейския парламент и 

на Съвета от 19 декември 1996 г., Регламент (ЕО) № 955/1999 на Европейския 

парламент и на Съвета от 13 април 1999 г., Регламент (ЕО) № 2700/2000 на 

Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2000 г., Регламент (ЕО) № 648/2005 

на Европейския парламент и на Съвета от 13 април 2005 г. и Регламент (ЕО) № 

1791/2006 на Съвета от 20 ноември 2006 г. Подаване на обобщена декларация в 

съответствие с чл. 45 от Митническия кодекс на Общността не се изисква. 

Контакти в Бургас: 

Дирекция "Морска Администрация" - Бургас 

Бургас 8000 

ул. Княз А. Батенберг 3 

Телефон: 0700 10 145 

e-mail: hm_bs@marad.bg 

Директор 

Станимир Милчев Николов 

Телефон: 0700 10 145 

e-mail: hm_bs@marad.bg 

Отдел: "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и 

корабопритежатели”  

Началник отдел: 

Телефон: 0700 10 145 

e-mail: fsi_bs@marad.bg  

Държавен пристанищен контрол 
Телефон : 0700 10 145 

e-mail: psc_bs@marad.bg 

Отдел: "Квалификация и регистрация на морските лица" 

Началник отдел: Зоя Стоянова Иванова 

Телефон: 0700 10 145 

e-mail: stw_bs@marad.bg 

Отдел: "Експлоатационна годност на пристанищата" 

Началник отдел: Веселин Тенев Статев  

Телефон: 0700 10 145 

e-mail: dpa_bs@marad.bg 

Отдел: "Административнонаказателна дейност и информационно системи" 

Началник отдел: Диана Стефанова Иванова 

Телефон : 0700 10 145 

e-mail: apfso_bs@marad.bg 

Пристанище Поморие: 

Георги Ал. Хаджиангуров; 

Тел.:0882420089; 

E-mail:port.pomorie_hadzhiangurov@mail.bg 

„Звено пристанищна инфраструктура” 

Валери Йорданов Георгиев 

Телефон:0887723333 

mailto:hm_bs@marad.bg
mailto:hm_bs@marad.bg
mailto:fsi_bs@marad.bg
mailto:psc_bs@marad.bg
mailto:stw_bs@marad.bg
mailto:dpa_bs@marad.bg
mailto:apfso_bs@marad.bg
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6. Описание на методиката за определяне размера на таксите за приемане 

и обработване на отпадъци 

Съгласно ЗМПВВПРБ: 

Чл. 109а. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 

98 от 2008 г.) Корабите, които имат престой или оперират в пристанищата по чл. 107 - 

109, заплащат такси за приемане и обработване на отпадъци - резултат от 

корабоплавателна дейност, независимо дали ползват пристанищните приемни 

съоръжения или не. 

Таксите се заплащат преди отплаването на плавателния съд от пристанището, 

определят се по размер от собственика на пристанището и се разходват за приемане и 

обработване на отпадъка, резултат от корабоплавателната дейност. 

Чл. 116. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.) (1) Услугите с търговски характер, 

предоставяни в пристанищата за обществен транспорт и извършвани от пристанищни 

оператори, са пристанищни услуги. 

(2) Пристанищните услуги по ал. 1 се разделят на следните категории: 

1. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г., бр. 98 от 2008 г.) морско-технически услуги - пилотаж, 

буксировка (влачене или тласкане), швартоване, снабдяване на корабите с вода, 

телефон и електрическа енергия; приемане и обработване на отпадъци - резултат от 

корабоплавателна дейност и други; 

В тази връзка Общински съвет-Поморие е приел ТАРИФА №3 към НАРЕДБА 

№11(приета с Решение №312/27.09.2016г.)-Приложение. 

Размерът на таксите се определя на база прогнозно количество отпадъци, брой и 

вид на корабите и разходите за осигуряване на приемните съоръжения /по цените на 

договорите с съответните оператори/. 

 
Видове 

плавателни 

съдове 

Админи 

стратив

ни 

разходи/

лв./ 

Отпадъци от нефтопродукти (анекс I 

на МАРПОЛ 73/78) литри/лв 

Твърди отпадъци (анекс V на 

МАРПОЛ 73/78) кг./лв. 

  До 15л. 15-

50л. 

50-

100л. 

Над 

100л. 

До 

15кг. 

15-

50кг. 

50-

100кг. 

Над 

100кг. 

1.Риболовн

и кораби 

10.00 20.00 35.00 50.00 80.00 20.00 35.00 50.00 80.00 

2.Плавател

ни съдове 

осъществяв

ащи 

спортно-

развлекате

лна дейност 

10.00 25.00 50.00 85.00 100.00 25.00 50.00 85.00 100.00 

 

Забележка: Цените по обявената тарифа са в български лева и в тях е включен ДДС 

Съгласно Договор от 26.06.2012г.между Община Поморие и „Спекта 

Ауто”ООД,гр. Бургас. Възложителят Община Поморие възлага, а Изпълнителят приема 

да извършва дейности по събиране и временно съхранение на отработени масла от 

плавателните съдове в акваторията на Пристанище-Поморие, срещу възнаграждение , 

което съгласно приложението на Изпълнителя е както следва: от 1 до 3 броя предадени 

варели от по 190кг. По 0.20лв. за литър; от 3 до 5 броя предадени варели от по 190кг от 

0.25лв. за литър и над 5 броя предадени варели по 190кг от 0.29лв. за литър. 

mailto:Port.p@mail.bg
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7. Процедури за уведомяване за установени несъответствия на 

пристанищните приемни съоръжения 

При констатации за установени несъответствия на пристанищните приемни 

съоръжения се прилагат изискванията на Наредба №9/2013г. за изискванията за 

експлоатационна годност на пристанищата  и специализираните пристанищни обекти. 

 Установени несъответствия са тези, които са в противоречие на чл.20 на 

Наредбата: 

 (1) Подходящи са тези пристанищни приемни съоръжения, които са в състояние 

да поемат видовете и количествата отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и 

остатъците от товари, произхождащи от корабите, които обикновено използват 

пристанището (терминала), като се имат предвид оперативните нужди на ползвателите 

на услуги в това пристанище (терминал), значението, големината и географското му 

положение, броят и видът на корабите, които го посещават, както и регламентираните в 

действащото законодателство освобождавания от задължения. 

(2) Капитаните на кораби могат да уведомяват изпълнителния директор на 

Изпълнителна агенция "Морска администрация" за всеки случай на несъответствие на 

пристанищни приемни съоръжения. 

 Капитанът на кораб, който е срещнал трудности при предаване на отпадъци 

в пристанищните приемни съоръжения, трябва да предостави информацията, 

упоменатав Приложение №1 на наредбата, заедно с всяка друга придружаваща 

документация, на администрацията на държавата на знамето или по-добре - на 

компетентните пристанищни власти в съответното пристанище. Държавата на 

знамето трябва да уведоми ИМО и държавата на пристанището за случая. 

Пристанищните власти трябва да вземат под внимание уведомлението и да 

предприемат необходимите действия като информират ИМО и държавата на 

знамето за резултатите от своето разследване. 

(3) Уведомленията, оформени в съответствие с приложение № 1, се подават 

чрез териториалните дирекции на Изпълнителна агенция "Морска администрация" или 

чрез държавата на знамето. 

(4) По всяко уведомление, получено по реда на ал. 3, инспекторите на 

Изпълнителна агенция "Морска администрация" извършват проверка, която приключва 

с доклад. Въз основа на констатациите, съдържащи се в доклада, изпълнителният 

директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да издаде 

задължителни предписания към Държавно предприятие "Пристанищна 

инфраструктура" - за пристанищата за обществен транспорт с национално значение, и 

към собствениците - за всички останали пристанища. 

(5) В началото на всяко тримесечие изпълнителният директор на Изпълнителна 

агенция "Морска администрация" представя на министъра на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията доклад за заявените несъответствия на 

пристанищни приемни съоръжения, за извършените проверки и предприетите мерки 

през предходния тримесечен период. Към доклада се прилагат: 

1. копия от постъпилите уведомления по ал. 2; 

2. постановените по реда на ал. 4 задължителни предписания; 

3. издадените наказателни постановления за констатирани нарушения на 

разпоредбите на ЗМПВВППРБ или тази наредба. 

(6) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията 

предприема необходимите действия за представяне на копия от получените 

уведомления за несъответствие на пристанищни приемни съоръжения на Европейската 

комисия. 
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8. Процедури за непрекъснати консултации с ползвателите на услуги в 

пристанището, с операторите на отпадъци, с другите пристанищни оператори, 

предоставящи услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2 ЗМПВВППРБ, и с останалите 

заинтересувани страни 

Пристанищният оператор на Пристанище Поморие предлага услугата си 

съгласно чл. 116, ал. 3, т. 2 ЗМПВВППРБ: (3) В зависимост от технологията и 

организацията, необходими за осъществяване на пристанищните услуги, свързани с 

ползване на пристанищна територия и/или на пристанищни съоръжения. 

Планът за приемане и обработване на отпадъци 2017г. е обявен за обществено 

обсъждане на заинтересованите и трети лица. 

Пристанищните услуги са били обект на обсъждане в Общински съвет-

Поморие. В тази връзка Общински съвет-Поморие е приел ТАРИФА №3 към 

НАРЕДБА №11(приета с Решение №312/27.09.2016г.)-Приложение  

 
9. Статистически данни за видовете и количеството на предадените и 

обработени отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и остатъци от 

корабни товари 

Услугата е описана подробно в Наредба №15 за предаване и приемане на 

отпадъци-резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари: 

Условия за събиране и транспортиране на отпадъци - резултат от 

корабоплавателна дейност, и остатъци от корабни товари 

Чл. 11. (*) Дейността по събиране, транспортиране, съхранение и обезвреждане 

на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари 

се извършва от физически и юридически лица, на които са издадени разрешения за 

това, съгласно Закона за управление на отпадъците. 

Чл. 12. (*) Събирането и транспортирането на всички видове отпадъци - 

резултат от корабоплавателна дейност, се извършва, докато корабът се намира на рейда 

или е на кей, а на остатъци от корабни товари - на кея. 

Чл. 13. (*) (1) Нефтосъдържащите отпадъци - резултат от нормалната 

експлоатация на кораби, се събират и транспортират: 

1. чрез специализирани плавателни съдове, снабдени със специални технически 

средства, бонове, скимъри и др., за локализиране и почистване на акваторията в случай 

на замърсяване в процеса на предаване и транспортиране на нефтените отпадъци;  

2. чрез автоцистерни, разположени на брега. 

(2) Събирането и транспортирането на нефтосъдържащи отпадъци, резултат от 

нормалната експлоатация на кораби, в пристанищата за обществен транспорт с 

регионално значение може да се извършва и чрез добре затворени варели или други 

подходящи вместимости, транспортирани с кораби. 

(3) Остатъците от корабни товари на нефтени танкери и химикаловози се 

събират по реда на ал. 1. 

(4) Миячните води от корабите, съдържащи нефтопродукти, се предават по 

реда на ал. 1 или в терминалите за обработка на нефтопродукти и химикали в наливно 

състояние по товарната магистрала на кораба. 

(5) Дейностите по локализиране и почистване на акваторията в случай на 

замърсяване се извършват съгласно разработени от лицата по чл. 11 и предварително 

одобрени от ИА "МА" аварийни планове. 

(6) В случаите, определени в задължителните правила за районите на отделните 

пристанища, отпадъците от корабите и остатъците от корабните товари се предават или 

приемат по специална технологична схема, предварително одобрена от ИА "МА".  
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Чл. 14. (*) Отпадъчните води на корабите се събират и транспортират чрез: 

1. специализирани плавателни съдове; 

2. фекални автоцистерни, разположени на брега. 

Чл. 15. (*) (1) Битовите корабни отпадъци се събират и транспортират чрез: 

1. специализирани плавателни съдове; 

2. специализирани камиони на брега. 

(2) Капитаните на кораби са длъжни да осигурят разделно събиране и 

предаване на битовите корабни отпадъци в добре затворени полиетиленови торби или 

варели с цел избягване разпиляването им по пирса и в акваторията на пристанищата, 

като отпадъците от корабните аптеки задължително се събират в отделни ясно 

етикетирани полиетиленови торби или варели. 

(3) Битовите корабни отпадъци в пристанищата за обществен транспорт с 

регионално значение може да се събират и в специални контейнери, маркирани за 

отделните видове отпадъци, като отпадъците от корабни аптеки задължително се 

събират в отделно маркирани контейнери. 

Чл. 16. (*) Корабните отпадъци - резултат от нормалната експлоатация на 

кораба, се събират и транспортират при условията на чл. 15. 

Чл. 17. (*) Пригодността на специализираните плавателни съдове и 

техническите средства към тях по чл. 13, ал. 1, т. 1 и ал. 2, чл. 14, ал. 1, т. 1 и чл. 15, ал. 

1, т. 1 се удостоверява от ИА "МА" по реда на Наредба № 11 за прегледите на корабите 

и корабопритежателите (ДВ, бр. 52 от 2004 г.). 

Чл. 18. (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Остатъците от 

корабни товари, определени като замърсители от Международния кодекс за превоз на 

опасни товари по море (IMDG Code) и Европейското съглашение за превоз на опасни 

товари по вътрешните водни пътища ВОПОГ/ADN (ДВ, бр. 43 от 2008 г., 

ратифицирано със закон - ДВ, бр. 9 от 2006 г.) се събират и предават единствено в 

специално определени контейнери или други подходящи вместимости на територията 

на пристанището. 

 Описание на отпадъците, резултат от корабоплавателната дейност, които се 

генерират на пристанището и които и в бъдеще се очаква да се генерират: 

 

Вид на отпадъка 

 

Начин на съхранение и 

третиране 

Код Наименование  

1 2 3 

13 02 08* 

 

други моторни и 

смазочни масла и 

масла за зъбни 

предавки 

Метален варел 

15 01 01 Хартиени и 

картонени 

опаковки 

Метален контейнер 

16 01 19 пластмаса Метален контейнер 

19 12 02 метал Метален контейнер 

16 01 20 стъкло Метален контейнер 

29 03 01 Смесени битови 

отпадъци 

На територията на 

пристанището са 

разположени метални 

кошчета. 

Битовите отпадъци от 
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плавателните съдове се 

предават от корабните 

екипажи разделно 

събрани в полиетиленови 

торби или в контейнера. 

 

Фирма РТК обслужваща пристанището събира генерираните отпадъци от 

съдовете съобразно кратността на града-ежедневно и поради тази причина е 

невъзможно разделно събиране и количествено определяне на генерираните отпадъци. 

Съгласно подписания Договор между Община Поморие и фирмата, услугата е 

финансово обезпечена на база Тарифата за таксите, приета от Общински съвет-

Поморие. 

Съгласно Договор от 26.06.2012г.между Община Поморие и „Спекта 

Ауто”ООД,гр. Бургас. Възложителят Община Поморие възлага, а Изпълнителят приема 

да извършва дейности по събиране и временно съхранение на отработени масла от 

плавателните съдове в акваторията на Пристанище-Поморие, срещу възнаграждение , 

което съгласно приложението на Изпълнителя е както следва: от 1 до 3 броя предадени 

варели от по 190кг. По 0.20лв. за литър; от 3 до 5 броя предадени варели от по 190кг от 

0.25лв. за литър и над 5 броя предадени варели по 190кг от 0.29лв. за литър. 

До момента все още няма приети от „Спекта Ауто”ООД,гр. Бургас отпадъци с 

код13 02 08*, поради незначителни количества съхранявани във металния варел. 

 

10. Резюме на действащото законодателство и изискванията за предаване 

на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност, и остатъци от корабни 

товари 

Планът за приемане и обработване на отпадъците е изготвен в съответствие с 

изискванията на международното и национално законодателство и поднормативните 

актове, а именно: 

Международна конвенция Марпол 73/78(MARPOL 73/78) и изискванията на 

Директива 200/59/ЕС: 

Конвенцията MARPOL е основната международна конвенция върху 

предотвратяване на замърсяването на морската околна среда от корабите, при рутинни 

и аварийни ситуации [www.imo.org]. Тя е комбинация от два договора, приети през 

1973 и 1978 г и осъвременени чрез поправките, извършвани през следващите години. 

Конвенцията включва правила, целящи предотвратяване и минимизиране на 

замърсяването от корабите – както аварийно замърсяване, така и замърсяване от 

рутинни операции, и понастоящем включва шест техничиски анекси: 

Анекс І: Петрол във всякакъв вид(нефт); 

Анекс ІІ:Вредни течни вещества пренасяни в наливно състояние; 

Анекс ІІІ:Вредни вещества превозвани в опакован вид; 

АнексІV:Отпадни води от корабите; 

Анекс V:Твърди битови корабни отпадъци; 

Анекс VІ:Емисии замърсяващи въздуха. 

Букурещката конвенция за предпазване Черно море от замърсяване: 

Тази конвенция включва Протоколи за базираните на сушата източници на 

замърсяване, за изхвърлянето на отпадъци и за спешната реакция в случаи на аварии. 

Директива 2000/59/ЕС за пристанищните приемни съоръжения за отпадъци-

резултат от корабоплавателната дейност, и на остатъци от корабни товари от 27 

ноември 2000 година. 
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Изискванията на Международна конвенция Марпол 73/78(MARPOL 73/78) и 

изискванията на Директива 200/59/ЕС са въведени в националното законодателство: 

Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и 

пристанищата на Република България (ДВ бр.12/2000, посл. изм.ДВ бр.26 от 1 

април 2016г.): 

6. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г., в сила от 27.12.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2008 

г.) (*) план за приемане и обработване на отпадъци, включително и възможността за 

сключване на договори с доставчици на услуги за приемане на отпадъци от 

корабоплавателна дейност, както и подходящи пристанищни приемни съоръжения. 

Закон за управление на отпадъците(Обн. ДВ бр.53/13.07.2012г., посл. изм. ДВ 

бр.105 от 30.12.2016г.) 

Този закон регламентира мерките и контрола за защита на околната среда и човешкото 

здраве чрез предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от образуването 

и управлението на отпадъците, 

както и чрез намаляване на цялостното въздействие от използването на ресурси и чрез 

повишаване ефективността на това използване. 

(2) С този закон се определят изискванията към продуктите, които в процеса на тяхното 

производство или след крайната им употреба образуват опасни и/или масово 

разпространени отпадъци, както и изискванията за 

разширена отговорност на производителите на тези продукти с цел насърчаване на 

повторната употреба, предотвратяването, рециклирането и друг вид оползотворяване на 

образуваните отпадъци. 

(3) Управлението на отпадъците има за цел да се предотврати или намали вредното им 

въздействие върху човешкото здраве и околната среда и се осъществява в съответствие 

с изискванията на нормативните актове относно: 

1. опазване на водата, въздуха, почвата, растенията и животните; 

2. шума и миризмите, и 

3. опазване на природната среда и местата, които са обект на специална защита. 

НАРЕДБА № 9 от 17 октомври 2013 г. за изискванията за експлоатационна 

годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти(Обн. дВ бр.96 

от 5 Ноември 2013г.) 

Чл. 19. Всяко пристанище трябва да разполага със: 

1. подходящи приемни съоръжения, които осигуряват приемането на отпадъците без 

необосновано забавяне на корабите; 

2. план за приемане и обработване на отпадъците. 

Чл. 20. (1) Подходящи са тези пристанищни 

приемни съоръжения, които са в състояние да поемат видовете и количествата 

отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, и остатъците от товари, 

произхождащи от корабите, които обикновено използват пристанището (терминала), 

като се имат предвид оперативните нужди на ползвателите на услуги в това 

пристанище (терминал), значението, големината и географското му положение, броят и 

видът на корабите, които го посещават, както и регламентираните в действащото 

законодателство освобождавания от задължения. 

Наредба № 15 за предаване и приемане на отпадъци – резултат от                       

корабоплавателната дейност и товарите(Обн. ДВ бр.94 от 22 Октомври 2004г., 

посл. изм.ДВ бр.101 от 18 Декември 2012г.). 

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 

01.01.2013 г.) С тази наредба се уреждат условията и редът за предаване и приемане на 

отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и остатъци от корабни товари от 

всички кораби, в това число риболовните кораби и корабите за спорт и развлечения с 
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право да превозват до 12 души включително, които посещават или оперират в морските 

пристанища на Република България независимо от знамето под което плават. 

Чл. 6. (1) (*) Капитанът на кораб, посещаващ българско морско пристанище, е длъжен 

да осигури предаването на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност, и на 

остатъците от корабни товари, преди да отплава. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2007 г.) Капитанът на кораб, посещаващ българско морско 

пристанище, е длъжен да осигури предаването на всички отпадъци разделно, в 

зависимост от техния вид, съгласно изискванията и категоризацията на МАРПОЛ 

73/78. 

§ 1a. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2007 г.) Предаването на отпадъците - резултат от 

корабоплавателна дейност, и на остатъците от корабни товари се счита за свободно 

движение по смисъла на чл. 79 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 

октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (OB, L 302, 

19.10.1992 г.), изменен с: Регламент (ЕО) № 82/97 на Европейския парламент и на 

Съвета от 19 декември 1996 г. (OB, L 17, 21.01.1997 г.); Регламент (ЕО) № 955/1999 на 

Европейския парламент и на Съвета от 13 април 1999 г. (OB, L 119, 07.05.1999 г.); 

Регламент (ЕО) № 2700/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 

2000 г. (OB, L 311, 12.12.2000 г.); Регламент (ЕО) № 648/2005 на Европейския 

парламент и на Съвета от 13 април 2005 г. (OB, L 117, 04.05.2005 г.) и Регламент на 

Съвета (ЕО) № 1791/2006 от 20 ноември 2006 г. (ОВ, L 363, 20.12.2006 г.). Подаване на 

обобщена декларация в съответствие с чл. 45 от Митническия кодекс на Общността не 

се изисква. 

§ 1б. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2007 г.) Тази наредба въвежда изискванията на Директива 

2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пристанищните приемни 

съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари 

 Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 

регистри  (обн., ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.) 

Чл. 2. Целта на тази наредба е:  

1. получаване на пълна и достоверна информация за дейностите по отпадъците 

чрез определяне на реда за водене на отчетност и за реда и сроковете за предоставяне 

на информация по съответните образци от лицата по чл. 44 ЗУО; 

2. получаване на пълна и достоверна информация за пуснатите на пазара 

продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, по 

наредбите съгласно чл. 13, ал. 1 ЗУО. 

Чл. 3. Информацията по чл. 2 се събира чрез:  

1. документите относно отчета, определени с тази наредба; 

Чл. 4. Задължени лица по тази наредба са: 

1. лицата, чиято дейност е свързана с образуване на производствени и/или опасни 

отпадъци, с изключение на отпадъците, образувани от домакинства, търговските и 

административните сгради; 

2. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или 

събиране и съхраняване и/или третиране на производствени и/или опасни отпадъци; 

3. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или 

събиране и съхраняване и/или третиране на битови и/или строителни отпадъци; 

4. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или 

събиране и съхраняване и/или третиране на масово разпространени отпадъци; 

5. лицата, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се образуват 

масово разпространени отпадъци; 

http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-2
http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-2
http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-2
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6. организациите по оползотворяване и лицата, изпълняващи задълженията си 

индивидуално по наредбите съгласно чл. 13, ал. 1 ЗУО; 

7. регионални сдружения за управление на отпадъци; 

8. лицата, извършващи дейности като търговец и/или брокер на отпадъци. 

Чл. 5. (1) Документи за водене на отчетност и предоставяне на информация за 

дейностите по отпадъци са: 

1. отчетни книги по чл. 44, ал. 1 ЗУО; 

ТАРИФА №3 към НАРЕДБА №11(приета с Решение №312/27.09.2016г.) 
 

11. Информация  за лицата, отговорни за прилагането на плана 

 Лицата, отговорниза прилагането на плана са: 

Пристанище Поморие: 

Георги Ал. Хаджиангуров; 

Тел.:0882420089; 

E-mail:port.pomorie_hadzhiangurov@mail.bg 

„Звено пристанищна инфраструктура” 

Валери Йорданов Георгиев 

Телефон:0887723333 

Port.p@mail.bg 

 
12. Описание на оборудването и начините за предварително обработване, 

ако се извършва такова 

На територията на Пристанище за обществен транспорт с регионално значение 

Поморие не се извършва предварително обработване на отпадъци –резултат от 

корабоплавателната дейност. 

 

13. Описание на методите за запис на действителното натоварване на 

пристанищните приемни съоръжения 

На територията на Пристанище Поморие за обществен транспорт с регионално 

значение се генерира опасен отпадък с код 13 02 08*- други моторни и смазочни масла 

и масла за зъбни предавки, който временно се съхранява до предаването му в метален 

варел. За този отпадък записите се съдържат в отчетната книга, заведена в 

пристанището от оператора му. 

 Операторът на пристанището е свързан с образуване, събиране, транспортиране 

и/или третиране на производствени и/или опасни отпадъци. Те са длъжни да водят 

отчетни книги, заверени от компетентния орган за издаване на разрешението или 

регистрационния документ, а лицата, притежаващи комплексно разрешително - от 

директора на РИОСВ, на чиято територия се извършва дейността.  

Отчетните книги съдържат хронологична информация за количеството, 

естеството и произхода на отпадъците и когато се изисква, предназначението, 

периодичността на събиране, начина на транспортиране и предвидените методи за 

третиране на отпадъците. 

Отчетните книги и документацията за отпадъци се съхранява за срок от 5 

години, включително след преустановяване на дейността. 

При закриване изцяло на дейностите на всички инсталации и съоръжения на 

определена площадка лицата предават отчетните книги в общинските администрации, 

които ги съхраняват в определените с нормативната уредба срокове. 

Лицата  предоставят при поискване от контролните органи по глава пета или от 

предишен притежател на отпадъците документи, доказващи, че дейностите по 

управление на отпадъците са извършени. 
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Информацията за дейностите по отпадъците задължително обхваща: количество, 

свойства и произход на отпадъците, както и други данни, определени с наредбата 

 

14. Описание на методите за запис на получените количества отпадъци - 

резултат от корабоплавателна дейност, и остатъци от корабни товари 

Операторът  на пристанището извършва дейността съгласно Наредба № 1 

от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 

дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри  (обн., ДВ, 

бр. 51 от 20.06.2014 г.) 

Пристанищният оператор води 1 брой отчетна книга за отпадъците, заверена от 

РИОСВ-Бургас на 03.04.2015г. 

Отчетната книга се попълва стриктно, съгласно указанията и изискванията за 

отпадък с код 13 02 08*.  

Дейността на Пристанище Поморие не предвижда товаро-разтоварни дейности, 

съответно не се генерират остатъци от корабни товари. 

  

15. Описание на методите за обезвреждане на отпадъци - резултат от 

корабоплавателна дейност, и остатъци от корабни товари 

На площадката на пристанището не се предвижда и не се извършва 

обезвреждане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и остатъци от 

корабни товари. 

Дейността се осъществява от „Спекта Ауто”ООД,гр. Бургас.  Съгласно Договор 

от 26.06.2012г.между Община Поморие и „Спекта Ауто”ООД,гр. Бургас. Възложителят 

Община Поморие възлага, а Изпълнителят приема да извършва дейности по събиране и 

временно съхранение на отработени масла от плавателните съдове в акваторията на 

Пристанище-Поморие, срещу възнаграждение.  

„Спекта Ауто”ООД,гр. Бургас притежава Решение №02-ДО-65-04 от 

26.04.2012г., издадено от РИОСВ-Бургас за дейност: 

-Дейност  R13 съхраняване до извършване на която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до R12 на отпадъци с код 13 02 08*-други моторни, смазочни и 

масла от зъбни предавки(генериран отпадък на площадката на пристанището); 

-Дейност по трастпортиране(събиране и транспортиране)-код Т, в съответствие с 

§1, т.19 от ДР на ЗУО на отпадъци с код 13 02 08*-други моторни, смазочни и масла от 

зъбни предавки(генериран отпадък на площадката на пристанището). 

Дейността на Пристанище Поморие не предвижда товаро-разтоварни дейности, 

съответно не се генерират остатъци от корабни товари. 

  

16. Информация, която се предоставя на всички ползватели на услуги в 

пристанището и която задължително включва: 

а) кратко разяснение за значението и необходимостта от предаването на 

отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност, и остатъците от корабни 

товари. 

Управлението на отпадъците (ЗУО) има за цел да се предотврати или намали 

вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда и се осъществява в 

съответствие с изискванията на нормативните актове относно: 

1. опазване на водата, въздуха, почвата, растенията и животните; 

2. шума и миризмите, и 

3. опазване на природната среда и местата, които са обект на специална защита. 

Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета очертава 

йерархията на управлението на отпадъците по следния начин: 

http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-2
http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-2
http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-2
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В законодателството и в политиката за предотвратяване и управление на 

отпадъците се прилага като приоритетен ред следната йерархия на отпадъците: 

а) предотвратяване, 

б) подготовка за повторна употреба, 

в) рециклиране, 

г) друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия, 

д) обезвреждане. 

Необходимостта от предаването на отпадъците - резултат от корабоплавателна 

дейност е свързана с осигуряване на чиста околна среда на територията на 

пристанището и акваторията  му.   

Операторът на пристанището чрез подобряване организацията на приемане и 

временно съхранение на отпадъците осигурява тяхното предаване за обезвреждане и за 

рециклиране на опасния отпадък до използването му за повторна употреба. 

Необходимостта от предаването на отпадъците - резултат от корабоплавателна 

дейност е свързана с отговорността на оператора на пристанището да предотвратява и 

недопуска замърсяване на компонентите на околната среда и морската среда , вменена 

му със Закона за опазване на околната среда. 

Необходимостта от предаването на отпадъците - резултат от корабоплавателна 

дейност е продиктувана от наличието на финансова принуда „замърсителя плаща”. 

Така операторът на пристанището предприема управленчески решения свързани с 

предаване на отпадъците и недопускане замърсяване на околната среда и налагане на 

имуществени и административни санкции. 

И не на последно място, осигурява изпълнението на една от основните цели 

залегнали в Програмата за управление на отпадъците 2015-2020г.в община Поморие, 

т.е. Приемане решения за управление на дейностите с отпадъци на местно ниво, 

свързани с нормативни актове, приети на национално и на регионално, местно ниво.  

 

б) схема на местоположението на пристанищните приемни съоръжения, 

обслужващи всяко корабно място 

В приложение е приложена Схема за разположението на съдовете за събиране 

на отпадъци. 

 

в) списък на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност, и 

остатъците от корабни товари, които обикновено се приемат в пристанището 

Описание на отпадъците, резултат от корабоплавателната дейност, които се генерират 

на пристанището и които и в бъдеще се очаква да се генерират: 
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Вид на отпадъка 

 

Начин на съхранение и 

третиране 

Код Наименование  

1 2 3 

13 02 08* 

 
други моторни и 

смазочни масла и 

масла за зъбни 

предавки 

Метален варел 

15 01 01 Хартиени и 

картонени 

опаковки 

Метален контейнер 

16 01 19 пластмаса Метален контейнер 

19 12 02 метал Метален контейнер 

16 01 20 стъкло Метален контейнер 

29 03 01 Смесени битови 

отпадъци 

На територията на 

пристанището са 

разположени метални 

кошчета. 

Битовите отпадъци от 

плавателните съдове се 

предават от корабните 

екипажи разделно 

събрани в полиетиленови 

торби или в контейнера. 

 

 

г) списък на операторите на отпадъци и на предоставяните услуги 
Фирма РТК обслужваща пристанището събира генерираните отпадъци от 

съдовете съобразно кратността на града-ежедневно.  

 „Спекта Ауто”ООД,гр. Бургас извършва дейности по събиране и временно 

съхранение на отработени масла от плавателните съдове в акваторията на Пристанище-

Поморие. 

 

д) списък на местата и лицата за контакт с операторите на отпадъци 

Пристанище Поморие: 

Георги Ал. Хаджиангуров; 

Тел.:0882420089; 

E-mail:port.pomorie_hadzhiangurov@mail.bg 

„Звено пристанищна инфраструктура” 

Валери Йорданов Георгиев 

Телефон:0887723333 

Port.p@mail.bg 

Фирма „РТК” ООД,гр. Елин Пелин обслужваща пристанището събира 

генерираните отпадъци от съдовете съобразно кратността на града-ежедневно., 

  

 „Спекта Ауто”ООД,гр. Бургас извършва дейности по събиране и временно 

съхранение на отработени масла от плавателните съдове в акваторията на Пристанище 

Поморие,тел.: 35956 87 64 84. 
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е) описание на процедурите за предаване 
Процедурите за предаване на генерираните отпадъци , резултат от 

корабоплавателната дейност са описани в точка 5. 

 

ж) тарифа на таксите за приемане и обработване на отпадъци и описание 

на системата за определяне на размера им 

Общински съвет-Поморие е приел ТАРИФА №3 към НАРЕДБА №11(приета с 

Решение №312/27.09.2016г.)-Приложение. 

Размерът на таксите се определя на база прогнозно количество отпадъци, брой и 

вид на корабите и разходите за осигуряване на приемните съоръжения /по цените на 

договорите с съответните оператори/. 

 
Видове 

плавателни 

съдове 

Админи 

стратив

ни 

разходи/

лв./ 

Отпадъци от нефтопродукти (анекс I 

на МАРПОЛ 73/78) литри/лв 

Твърди отпадъци (анекс V на 

МАРПОЛ 73/78) кг./лв. 

  До 15л. 15-

50л. 

50-

100л. 

Над 

100л. 

До 

15кг. 

15-

50кг. 

50-

100кг. 

Над 

100кг. 

1.Риболовн

и кораби 

10.00 20.00 35.00 50.00 80.00 20.00 35.00 50.00 80.00 

2.Плавател

ни съдове 

осъществяв

ащи 

спортно-

развлекате

лна дейност 

10.00 25.00 50.00 85.00 100.00 25.00 50.00 85.00 100.00 

 

Забележка: Цените по обявената тарифа са в български лева и в тях е включен ДДС 

Съгласно Договор от 26.06.2012г.между Община Поморие и „Спекта 

Ауто”ООД,гр. Бургас. Възложителят Община Поморие възлага, а Изпълнителят приема 

да извършва дейности по събиране и временно съхранение на отработени масла от 

плавателните съдове в акваторията на Пристанище-Поморие, срещу възнаграждение , 

което съгласно приложението на Изпълнителя е както следва: от 1 до 3 броя предадени 

варели от по 190кг. По 0.20лв. за литър; от 3 до 5 броя предадени варели от по 190кг от 

0.25лв. за литър и над 5 броя предадени варели по 190кг от 0.29лв. за литър. 

 

з) описание на процедурите за уведомяване за установени несъответствия 

на пристанищните приемни съоръжения 

Процедурите за уведомяване за установени несъответствия на пристанищните 

приемни съоръжения подробно са описани в точка 7 на настоящия план. 

 

и) описание на процедурите за предоставяне на информацията по чл. 97, 

ал. 1, т. 1 - 5 от лицата по чл. 97, ал. 2. 

Процедурите за предоставяне на информацията по чл. 97, ал. 1, т. 1 - 5 от лицата 

по чл.97, ал. 2 са описани в НАРЕДБА № 9 ОТ 17 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА 

ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННА ГОДНОСТ НА ПРИСТАНИЩАТА И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ 

ПРИСТАНИЩНИ ОБЕКТИ 
Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии 

и съобщенията, Обн. ДВ. бр.96 от 5 Ноември 2013г  

Чл. 97. (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" набира информация 

за: 
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1. броя, вида и идентификационните данни на корабите, които посещават 

българските пристанища; 

2. пристанището, от което пристига, и пристанището, към което отплава всеки 

от корабите по т. 1; 

3. данни за агента на всеки от корабите по т. 1 (ако има такъв); 

4. вида и количеството на предадените отпадъци - резултат от 

корабоплавателна дейност, и остатъци от корабни товари; 

5. оператора на отпадъци, който е приел отпадъците на кораб по т. 1; 

Чл.97.(2) Операторите на отпадъци и корабопритежателите или техни 

надлежно упълномощени представители са длъжни да представят съответните данни по 

ал. 1, т. 1 - 5. 

 

17.ПРИЛОЖЕНИЯ 
 Снимков материал; 

Схема за разположението на съдовете за събиране на отпадъци; 

ТАРИФА №3 към НАРЕДБА №11(приета с Решение №312/27.09.2016г. на 

Общински съвет-Поморие; 

Декларация на корабособствника; 

Приложения 1,2,3 към Наредба №15/2004г. 
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