
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР 2015-2020г. 
 

162 
 

9. Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци 
 
9.1. Прогнози за образуваните битови отпадъци 
Прогнозата за количествата образувани битови отпадъци в Обшина Несебър за периода 
2015 – 2020 година е изготвена въз основа на два компонента: 

 Брой на населението и демографска прогноза за периода 2015-2020 г.; 
 Норма на натрупване на отпадъци на 1 жител. 

 
Брой на населението и демографска прогноза 
Демографската оценка и прогноза за населението в периода 2015 -2020 г. са изготвени на 
базата на информация от НСИ включваща: 

- Данни за броя на населението в Община Несебър за последните осем години от 
2007-2014г. На база тези данни е направено и сравнение на намалението на 
населението през годините. 

- Официална демографска прогноза на НСИ за броя на населението в област Бургас 
за периода до 2060 г. – I вариант (при хипотеза за конвергентност): Този вариант се 
определя като реалистичен и е съобразен с нормативните изисквания на 
Европейския съюз за демографското и социално-икономическото развитие на 
страните членки. 

 
Таблица 9-01: Средногодишен брой на населението на Община Несебър, 2007-2014 г. 

Години 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Население общо 23913 24309 25311 26692 23145 23634 24481 25729 

Увеличаване на население 
спрямо предходна година 

2271 396 1002 1381 -3547 489 847 1248 
 
Данните на НСИ посочват непрекъснат прираст на населението в Община Несебър. През 
2011г. е отчетен рязък спад на броя жители в общината, при което броя на населението 
през тази година по стойност е по – нисък от 2007г. в началния период на разглеждане. 
През последните три години населението в общината нараства, като всяка година се 
увеличава почти двойно в сравнение с предходната. Видно от таблицата е, че през 2014г. 
броят на населението на Община Несебър е 25 729 души. За последните 8 години, то се е 
увеличило с 1816 души или с 7.06%. Средногодишния темп на увеличаване на 
населението в общината е 2.40%. Съгласно направените изчисления средно населението 
на общината се увеличава с около 227 души на година. 
 
Съгласно прогнозните статическите данни, населението в областта за 2015 г. е 416 066, а 
за 2020 г. 415 734, т.е. населението на региона се очаква да се запази същото до 2020 г., 
като спада е по-малко от 1% за периода на планиране. 
 
Понастоящем относителният дял на населението на Община Несебър е 6.21% от 
населението на Област Бургас. При запазване на сегашната демографска ситуация 
населението на Община Несебър ще продължи да се увеличава и през следващите години. 
Прогнозата е населението на общината до 2020 г. да бъде 29 664души. 
 
Таблица 9-02. Демографска прогноза за броя на населението до 2020 г. 

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

Население общо 26346 26979 27626 28289 28968 29664 
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Норми на натрупване и прогнозна промяна 
Нормата на натрупване представлява средното годишно количество образувани битови 
отпадъци, които се падат на един жител. 
 
Битови отпадъци са отпадъци от домакинствата и “подобни на отпадъците от 
домакинствата“. Подобни са отпадъците, които по своя характер и състав са сравними с 
отпадъците от домакинствата, с изключение на производствени отпадъци и отпадъци от 
селското и горското стопанство. 
 
По данни на Евростат, в повечето страни домакинствата образуват от 60% до 90% от 
битовите отпадъци, като останалите се образуват от търговски източници и 
администрацията. Анализът на сегашното състояние показва че в Община Несебър около 
80% от битовите отпадъци са от домакинствата. 
 
Нормите на натрупване са прогнозирани въз основа на информация и допускания, както 
следва: 

- Население по населени места от Преброяване на населението 2011 г. (НСИ); 
- Данни за образувани битови отпадъци в Община Несебър, съгласно докладваните 

от общината количества. 
- Норми на натрупване от Методиката за определяне на морфологичния състав на 

битовите отпадъци – МОСВ, използвани в концепция за управление на регионална 
система за отпадъци – Регион Бургас, одобрена за финансиране по ОПОС 2007-
2013.; 

- Взето е предвид, че нормата на натрупване на отпадъци, като функция на 
икономическото развитие, нараства през годините на прогнозата, като се прекъсва 
тенденцията на намаляване на отпадъците вследствие на икономическата криза. 
Отчетено е и намаляване ръста на нарастване на нормата на натрупване вследствие 
на мерките за предотвратяване образуването на отпадъци. 

 
Поради факта, че годишното количество на генерирани отпадъци на жител в Oбщина 
Несебър варира в широки граници през годините, за целите на настоящата прогноза, като 
изходна база е приета норма на натрупване от 630 кг/ж/год., изчислена при 16 217 тона 
битови отпадъци, генерирани от постоянно живущото население на общината към 2014 г. 
(25 729 души). За целите на прогнозата е прието, че нормата на натрупване ще се 
увеличава с 1% годишно. Това увеличение се обосновава от очаквания икономически 
растеж, който е основен фактор за нарастването на крайното потребление на 
домакинствата и съответно на количеството образувани битови отпадъци. В същото 
време, процентът не е по-висок, тъй като се очаква, че мерките по предотвратяване 
образуването на отпадъци ще бъдат възпиращ фактор. 
 
В следващата таблица са представени прогнозните стойности за нормата на натрупване 
изчислени за постоянно живущото население в общината. 
 
Таблица 9-03: Прогнозиране на нормата на натрупване по години – кг/жител/год. 

Базова стойност 
за нормата на натрупване 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

630 636 643 649 656 662 669 
 
Община Несебър разполага със силно развита туристическата база, при което през летния 
сезон броя на туристите е неколкократно по-голям от броя на постоянното население, 
което оказва влияние върху количеството на генерираните отпадъци. Прогнозното 
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количество на генерираните отпадъци от туристите е определено на база броя на 
реализираните ношувки през туристически сезон, съгласно Методиката за определяне на 
морфологичния състав на битовите отпадъци, утвърдена със Заповед № РД-
744/29.09.2012г. В методиката е прието, че административните единици, при които 
съотношението реализирани нощувки към брой постоянно пребиваващи жители е по – 
голямо от 10, следва да коригират своите количества, като добавят 1.25кг. за всяка 
реализирана нощувка. 
 
Количеството отпадъци, генерирани от туристите през 2014г. е 18 750 тона, изчислено на 
база 15 мил. реализирани нощувки, определени въз основа на 60 дневна заетост на 250 000 
легла.  
 
Таблица 9-04: Прогнозни количества общо образувани битови отпадъци, тон/год. 
 

Години 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 
Генерирани от постоянното население 
на общината 16764 17338 17932 18546 19181 19838 

Генерирани от туристите 18 750 18750 18800 18830 18850 19127 
Общо образувани битови отпадъци 35514 36088 36732 37376 38031 38965 

 
Видовете отпадъци са разпределени съобразно данните от морфологичния анализ на 
отпадъците за Община Несебър, изчислени съгласно Методиката за определяне на 
морфологичния състав на битовите отпадъци. Прието, че морфологичният състав остава 
постоянен, количествата от всеки вид отпадък се променят с промяната на нормата на 
натрупване и броя на населението. 
 
Таблица 9-05: Прогноза за образуваните битови отпадъци по морфологичен състав (тона) 

Години 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Общо образувани БО 35514 36088 36732 37376 38031 38965 
хранителни 6889.7 7001.1 7126.0 7250.9 7378.0 7559.2 
хартия и картон - общо 4279.4 4348.6 4426.2 4503.8 4582.7 4695.3 
пластмаса - общо 3622.4 3681.0 3746.7 3812.4 3879.2 3974.4 
текстил 1012.1 1028.5 1046.9 1065.2 1083.9 1110.5 
гума 337.4 342.8 349.0 355.1 361.3 370.2 
кожа 337.4 342.8 349.0 355.1 361.3 370.2 
градински 9340.2 9491.1 9660.5 9829.9 10002.2 10247.8 
дървесни 870.1 884.2 899.9 915.7 931.8 954.6 
стъкло - общо 1509.3 1533.7 1561.1 1588.5 1616.3 1656.0 
метали - общо 692.5 703.7 716.3 728.8 741.6 759.8 
инертни материали 6410.3 6513.9 6630.1 6746.4 6864.6 7033.2 
опасни отпадъци от бита 213.1 216.5 220.4 224.3 228.2 233.8 

 
Направените дотук прогнози отчитат фактори, които влияят на процесите, свързани с 
образуване на отпадъците. За целите на програмата е необходимо и изготвянето на 
прогнози, които са от типа целеви прогнози. Този тип прогнози отчитат влиянието на 
управленски фактори, които имат важно значение за развитието на процесите. Такива 
прогнози са прогнозите за разделно събраните отпадъци по източници. 
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При изготвяне на прогнозата са отчетени данните от анализа на съществуващата ситуация 
и очакваното увеличаване на количествата рециклирани битови отпадъци през прогнозния 
период в резултат от мерките за подобряване на системите за разделно събиране: 
 
 Отпадъци, събрани чрез системите за разделно събиране с контейнери 

За прогнозиране на количествата на рециклируеми отпадъци от системите за разделно 
събиране са използвани данни от отчетите на организациите за оползотворяване на 
отпадъци от опаковки за последните три години (2012 - 2014г), като постигнатите 
резултати са преизчислени на годишна основа. Системата за разделно събиране е въведена 
в гр. Несебър, вкл. к.к. „Слънчев бряг и населените места - гр.Обзор, Свети Влас и с. 
Равда. За населените места, обхванати от системата за разделно събиране на отпадъците 
от опаковки е изчислена норма на натрупване. Оценката за средното количество 
рециклируеми материали, събрани от системата за разделно събиране с контейнери за 
един жител е представена в следващата таблица. Прието е, че количествата разделно 
събрани отпадъци от системите за разделно събиране на отпадъците от опаковки и битови 
отпадъци, най-малко за хартия и картон, пласмаси, метали и стъкло ще нарастват през 
годините, като достигнат около 14 кг/ж/год. през 2020 г. (по данни на НПУО 2014-2020 г.). 
 
Таблица 9-06: Количества събрани рециклируеми отпадъци (полезна фракция) от 
системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки за 2014 г. 
 

Материал Количество (кг/жител/г.) 
Хартия и картон 5.50 
Пластмаси 1.79 
Стъкло 2.44 
Метали 0.00 
общо 9.72 

 
Таблица 9-07: Прогнозни количества отпадъци, събрани чрез системите за разделно 
събиране в Община Несебър 
 

Години 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

кг/жител/год 10.0 11.1 11.9 12.6 13.3 14 

Равда 
население 2179 2231 2285 2340 2396 2453 
разделно събрани отпадъци, т/год, 22 25 27 29 32 34 

Обзор 
население 2419 2477 2536 2597 2659 2723 
разделно събрани отпадъци, т/год. 24 27 30 33 35 38 

Свети 
Влас 

население 3487 3570 3656 3744 3834 3926 
разделно събрани отпадъци, т/год. 35 40 44 47 51 55 

Несебър население 12038 12327 12623 12926 13236 13554 
разделно събрани отпадъци,т/год. 120 137 150 163 176 190 

Общо разделно събрани отпадъци, т/год  201.23 228.72 251.09 272.24 294.26 317.18 
 
 Отпадъци, събирани от търговски, административни и други обекти и 

пунктове за вторични суровини 
По данни на ИАОС за 2013 година количество на разделно събраните отпадъци на 
територията на общината, в т.ч.: хартия и картон, стъкло, метали, пластмаси, 
едрогабаритни, дървесни, текстилни, опаковки, ИУЕЕО, НУБА, ИУГ и др. са 1206 тона.  
Тези данни се доближават до количествата разделно събрани отпадъци от опаковки през 
2013 година – 1026 тона. Община Несебър не разполага с конкретни данни за разделно 
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събраните отпадъци от пунктове за вторични суровини и други търговски обекти 
разположени на територията ѝ. В тази връзка за прогнозиране на количествата събрани 
отпадъци от търговски обекти и пунктове за вторични суровини е използван приложения 
подход в НПУО 2014 – 2020 г, съгласно който е направено допускане за достигнати нива 
на събиране като процент от образуваните отпадъци по групи населени места и 
преизчисляване на количествата събрани рециклируеми отпадъци за жител (кг/ж/год). 
Изчислените количества са представени в следващата таблица: 
 
Таблица 9-08. 
 

Материал 
Населени места под 3 хил.  

жители 
Населени места от 3-25 хил. 

 жители 
% (кг/ж/год) % (кг/ж/год) 

Хартия 10 1,48 20 5,03 
Картон 10 0,97 30 4,88 
Пластмаса 5 1,25 10 2,99 
Метали 70 3,22 70 4,14 
Стъкло 5 0,29 10 1,81 

Общо 100% 7.21 100% 18.85 
Източник НПУО 2014 – 2020 г. 
 
В резултат на направените изчисления за 2015 година, се очаква количеството на 
събраните рециклируеми отпадъци от търговски обекти и пунктове за вторични суровини 
на територията на Община Несебър да бъде около 687 тона. Приема се, че количествата 
разделно събрани отпадъци от тези обекти ще нарастват незначително през периода до 
2020 г. за сметка на нарастването на разделно събраните отпадъци от организациите по 
оползотворяване. 
 
 Отпадъци, сепарирани в регионални инсталации за сепариране на битови 

отпадъци 
Събраните битови отпадъци от територията на Община Несебър ще се извозват до 
регионално депо „Братово – Запад“, където ще преминават през сепарираща инсталация. 
Прогнозите за количество и състав на очакваните рециклируеми отпадъци след 
сепариращата инсталация са направени на база данни от НПУО 2014-2020 г., за 
постигнатите нива на сепариране в регионални инсталации за битови отпадъци на 
територията на страната. Тези данни съответстват и на предвижданията от 
прединвестиционните проучвания на регионалната система за управление на отпадъците в 
Регион Бургас. Приема се, че процента на рециклируемите материали ще нарастват през 
периода на планиране. 
 

Таблица 9-09. 
 

Материал 
Постигнато ниво на сепариране на 

рециклируеми материали  
(% от постъпващите) 

Хартия 20% 
Картон 50% 
Пластмаси 30-70% 
Стъкло 30-60% 
Метали 70% 
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Таблица 9-10. Прогнозни количества на предадени за рециклиране материали след третиране в 
регионални инсталации за сепариране, (тон/год) 
 

Години 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Хартия и картон 1027.1 1043.7 1770.5 2522.1 2566.3 2629.4 
Пластмаси 1449.0 1472.4 2098.1 2134.9 2172.3 2225.7 
Стъкло 483.0 490.8 749.3 762.5 775.8 794.9 
Метали 387.8 394.1 401.1 408.1 415.3 425.5 
Общо 3346.8 3400.9 5019.1 5827.7 5929.8 6075.4 

 
На база направените допускания е изчислено и прогнозното количество на битови 
отпадъци, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от 
домакинствата и от други източници за определеняне изпълнението на количествените 
цели за повторна употреба и рециклиране по чл. 31, ал. 1, т. 1 ЗУО.  
 
Таблица 9-11. Изпълнение на цели за рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци 
 

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

Цели за рециклиране на стъкло, метал, 
хартия, картон и пластмаса произтичащи от 
ЗУО 

25% 25% 40% 40% 50% 50% 

Общо образувани отпадъци от хартия, картон, 
пластмаса, метал и стъкло (тон/год) 10104 10267 10450 10633 10820 11086 

Прогнозни количества на отпадъци от хартия 
и картон, метал, пластмаса и стъкло 
предадени за рециклиране (тон/год) 

4229 4316 5982 6837 6977 7166 

Изпълнение на целите за рециклиране и 
оползотворяване 41.9% 42.0% 57.2% 64.3% 64.5% 64.6% 

 
От информацията е видно, че преследваните цели са реалистични за Община Несебър, при 
изпълнение на ситемите за разделно събиране на битови отпадъци най-малко за хартия и 
картон, метал, пластмаса и стъкло и на отпадъци от опаковки от същия произход. Следва 
да се отбележи, че без изграждане на съответната информационна система, която да 
позволи отчитането на количествата събрани отпадъци от търговски обекти и пунктове за 
вторични суровини, постигнатите резултати не могат да бъдат информационно 
обезпечени. 
 
Цели за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци, в съответствие с чл. 
8, ал.1 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците 
Поставените цели за разделно събиране и рециклиране на биоотпадъци трябва да бъдат 
постигнати чрез разделно събиране при източника на образуване и оползотворяване чрез 
компостиране, анаеробно разграждане или като източник на възобновяема енергия в 
инсталации за изгаряне на биомаса на територията на регион за управление на отпадъците. 
Целите се изпълняват чрез съвместните усилия на всички общини, които принадлежат към 
региона за управление на отпадъците.  
 
Целите за рециклиране на биоотпадъците са изчислени на основа на данните от 
образуваните отпадъци през 2014 г., тъй като съгласно Наредба за разделно събиране на 
биоотпадъци това е базовата година за сравнение изпълнението на целите, въз основа на 
която се оценява общия потенциал на биоотпадъците, образувани от домакинства или 
други подобни източници в рамките на общинската система за събиране на отпадъците. 
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Таблица 9-12. Изпълнение на целите за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци в 
Община Несебър 
 

Години 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
цели за разделно събиране и 
оползотворяване на битови 
биоотпадъци  0% 25% 25% 25% 25% 50% 

Общо количество на образуваните 
биоотпадъци, в т.ч: (т/год) 16837 17100 17376 17686 17997 18312 18762 

градински 9196 9340 9491 9661 9830 10002 10248 
хранителни 6784 6890 7001 7126 7251 7378 7559 
дървесни 857 870 884 900 916 932 955 

допустими нива за изпълнение на 
целите (тон/год)   4209 4209 4209 4209 8418 

 
Изпълнението на целите за разделно събиране и оползотворяване на битови биоотпадъци 
в Община Несебър може да се осигури чрез прилагане на домашно компостиране за 
населените места под 3 хил. души (селата) и разделно събиране на битови биоотпадъци в 
останалите региони, със силно развит туризъм, където се генерират големи количества 
хранителни отпадъци от ресторанти, заведения и хотели. 
 
Домашно компостиране 
При изготвяне на прогнозата са направени следните допускания: 

- средното количество компостирани биотпадъци от един компостер от 150 кг/г.; 
- 1 компостер обслужва едно домакинство; 
- до 2020 г. 30% от населението в селските райони прилагат домашно компостиране. 

С раздаване на домашни компостери на домакинствата ще се допринесе за намаляване на 
градинските отпадъци в обеми, посочени по-долу: 
 
Години 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 
Градински отпадъци - тон/год 132 135 207 235 313 344 
брой компостери – с натрупване 280 287 441 602 770 946 

 
Разделно събиране на битови биоотпадъци 
С изпълнение на предвидените в програмата мерки за организиране на системи за 
разделно събиране на биоотпадъци от растителен произход, в т.ч. от поддържане на 
обществени площи, паркове и градини, както и отпадъците от поддържане на зелените 
площи на учебни, здравни и детски заведения и предаването им за оползотворяване – в 
компостираща инсталация за зелени отпадъци, изградена на територията на регионално 
депо Бургас, ще бъдат постигнати целите към 2016 г. – а именно не по-малко от 25 на сто 
от количеството на битовите биоотпадъци, образувани през 2014 г. да бъдат разделно 
събирани и оползотворени. От системата за разделно събиране са изключени 
домакинствата, който прилагат домашно компостиране. 
 
Към момента в регионалната система за управление на отпадъците – Регион Бургас няма 
изградена инфраструктура за оползотворяване на биоотпадъците от хранителен произход 
от домакинства, както и от ресторанти, заведения за обществено хранене, от пазари и 
магазини за плодове и зеленчуци. Предвид значителните инвестиции за изграждане на 
небходимите съоръжения и оперативните разходи по поддържката им се препоръчва 
вариант за изграждане на една централна инсталация за анаеробно разграждане в 
регионалната система. 
 


