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2. Анализ на отпадъците 
 
В обхвата на настоящата разработка са включени анализ на битовите отпадъци, анализ на 
утайките от ПСОВ и анализ на строителните отпадъци. 
 
2.1. Анализ на битовите отпадъци 
С анализа се цели да се отговори на следните въпроси: 

 Какви са количествата и тенденциите относно битовите отпадъци в общината и 
каква е нормата на натрупване на битови отпадъци на жител/година, сравнена със 
средното за средата; 

 Какъв е морфологичният състав на образуваните битови отпадъци в общината; 
 Какви са количествата повторно използвани, рециклирани, оползотворени и 

обезвредени битови отпадъци, и тенденциите в третирането на битовите отпадъци; 
 
Информационно обезпечение на анализа 
В България няма изградена единна интегрирана информационна система с база данни, в 
която информацията да е систематизирана и да обхваща всички аспекти, свързани с 
управлението на отпадъците както в регионален аспект, така и във времеви разрез. При 
разработване на анализа е използвана информация, предоставена от общината, като 
отчети, справки, както и отчети от оператори на инсталации и съоръжения за третиране на 
отпадъците, с които Община Несебър има сключени договори, отнасящи се до събиране и 
оползотворяване на отпадъците. Използваните информационни източници са МОСВ, 
НСИ, ИАОС, РИОСВ и Евростат. 
 
Битови отпадъци – определение 
Битови отпадъци са “отпадъците от домакинствата” и “подобни на отпадъците от 
домакинствата” (това са отпадъците, образувани от домакинствата, и отпадъците, 
образувани от фирми и други организации, които по своя характер и състав са сравними с 
отпадъците от домакинствата, с изключение на производствените отпадъци и отпадъците 
от селското и горското стопанство). 
"Биоразградими" са всички битови отпадъци, които имат способността да се разграждат 
анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и други. 
"Биоотпадъци" са биоразградими битови отпадъци от парковете и градините, 
хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за 
обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на 
хранително-вкусовата промишленост. 
 
Количества и тенденции на битовите отпадъци 
На територията на общината сметосъбирането и сметоизвозването на отпадъците, както и 
отпадъците от  поддържането на озеленените площи, пътни настилки и тротоари се 
извършва от Общинско Управление „БКС“ – гр. Несебър. 
 
Организираното сметосъбиране и транспортиране на битовите отпадъци обхваща 100% от 
населените места в общината и се извършва на основание издадено Решение № 02-РД-
184-02 от 02.07.2015г за изменение и допълнение на регистрация по чл.35, ал.3 от ЗУО и 
Регистрационен документ № 02-РД-184-01 от 30.07.2014г. 
 
В следващата таблица са представени количествата на битовите отпадъци за период от 
девет години (2006-2014г.). 
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Таблица 2-01: Количествата на битовите отпадъци. на територията на Община 
Несебър 

година 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Образувани, т/год. 41680 58471 48280 42380 41666 47855 52850 46230 34967 

Приети 
на депо 

с.Равда 36180 49891 43203 36070 37232 42276 43345 35727 29436 

Обзор 5500 8580 5077 6310 4434 5579 8261 9297 4879 
Депонирани, т/год. 41680 58471 48280 42380 41666 47855 51606 45024 34315 
Население, брой 21642 23913 24309 25311 26692 23145 23634 24481 25729 
населени места, 
брой 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Източник: НСИ и ОбА 
 
Видно от представените данни е нарастващото в началото на разглеждания период, 
количество на образуваните битови отпадъци на територията на общината. Най-голямо е 
генерираното количество битови отпадъци през 2007 и 2012г. През последните две години 
– 2013 и 2014г., количествата на образуваните битови отпадъци рязко намалява. Общо 
образуваните отпадъци през 2014г. представляват около 59.8% от количеството 
регистрирано през 2007г. и 66.1% от нивото през 2012 г., през които са отчетени пикови 
стойности за разглеждания период на образуваните битови отпадъци. След въвеждане на 
система за разделно събиране в общината се наблюдава благоприятна тенденция към 
намаляване на количествата на депонираните отпадъци за сметка на третирането на 
отпадъците в по-високите йерархически нива на управлението им. През 2014 година са 
образувани общо 34967 тона битови отпадъци, от които 34315 тона са транспортирани за 
обезвреждане (депониране) до двете общински депа в с. Равда и град Обзор. 
 
За определяне на средногодишната норма на натрупване в Община Несебър e взето 
предвид допълнителното натоварване през летния сезон, когато броя на туристите в 
общината е 5-6 пъти по- голям от броя на постоянното население. Съгласно Методиката за 
определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, утвърдена със Заповед № РД-
744/29.09.2012г., количествата генерирани отпадъци от туристите, пребиваващи на 
територията на дадена община се изчислява като се добавят 1.25кг. за всяка реализирана 
нощувка.  
 
Съгласно направените изчисления количеството отпадъци, генерирани от туристите в 
Община Несебър през 2014г. е 18 750 тона, изчислено на база 15 мил. реализирани 
нощувки, определени въз основа на 60 дневна заетост на 250 000 легла. При общо 
образувани 34967 тона отпадъци следва, че от постоянните жители в общината към 2014 
година са генерирани 16 764 тона битовите отпадъци или 651 кг/жит/год., при население 
от 25 729 души по данни на НСИ.  
 
На Фиг. 2-01 са сравнени нормите на натрупване в Община Несебър, спрямо други 
черноморски общини в област Бургас и страната. По този показател Община Несебър е 
над средното ниво на генериране на отпадъци в страната (434 кг/ж/г), като се доближава 
до средната норма на натрупване за общините Созопол и Приморско, сходни по големина 
и структура на населените места. От таблицата може да се направи изводът, че Община 
Несебър не се различава от тенденциите за количества отпадъци в регионален мащаб. 
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Разделно събрани отпадъци от домакинствата 
Относно задълженията на Община Несебър по чл.19, ал.3, т.7 и наредбите по чл.13, ал.1 от 
ЗУО за организиране на системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки и 
масово разпространени отпадъци, образувани от домакинства, обществени и 
административни учредения, училища, търговски, промишлени, туристически и др. 
обекти, Община Несебър е предприела следните дейности: 

 сключен Договор №93/29.03.2012г. за сътрудничество в областта на разделното 
събиране на отпадъци от опаковки между Община Несебър и „ЕКОБУЛПАК“АД-
гр.София, Допълнително споразумение №320/17.12.2012г. и Анекс 
№106/10.04.2013г. 

 сключен Договор №82/21.03.2013г. за сътрудничество в областта на разделното 
събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване между 
Община Несебър и „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД-
гр.Варна и Допълнително споразумение №221/05.06.2013г. 

 сключен Договор №81/21.03.2013г. за сътрудничество в областта на разделното 
събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори между Община Несебър и 
„ТРАНСИС БАТЕРИ“ООД-гр.Варна и Допълнително споразумение 
№220/05.06.2013г. 

 сключен Договор №243/13.06.2013г. за организиране на дейности по събиране, 
съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни 
средства и по повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци 
от моторни превозни средства между Община Несебър и „БЪЛГАРСКА 
РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД-гр.София. 

 сключен Договор №342/04.08.2015г. за сътрудничество в областта на разделното 
събиране на излезли от употреба гуми. „ЕКОМЕДИАНА-2010” АД и Анекс 
№1/04.08.2015г. 

На територията на общината функционират 6 площадки (пунктове) за изкупуване на 
вторични суровини, чийто поток отпадъци се събира и отчита извън схемата за 
„разширена отговорност на производителя“. 
 
Обслужването на системата за разделно събиране в общината на отпадъци от хартия, 
пластмаса, метал и стъкло се извършва от фирма „СОФТ КОМЕРС“ ЕООД, която е 
подизпълнител на „ЕКОБУЛПАК“АД. Предварителното третиране на разделно събраните 
отпадъци се извършва на сепарираща площадка, намираща се в с.Хаджидимитрово, област 
Ямбол. След сепариране, балираните материали се транспортират към рециклиращи 
предприятия. 
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Обобщени данни за сепарираните количества, предадени за рециклиране за периода 2012-
2014г. са представени в следващата таблица: 
 
Таблица 2-02: Отпадъци от опаковки, събрани и сепарирани от системата за разделно събиране 
в Община Несебър: 

година  2012 2013 2014 
мерна единица тон/год 
Постъпили отпадъци от опаковки 1243.740 1026.908 650.987 

Хартия и картон 47.778 153.552 108.003 
Пластмаса 26.364 24.339 35.102 
Стъкло 30.398 244.981 47.881 
Метал 1.265 2.855 0 
Общо рециклируеми отпадъци от 
опаковки 105.805 425.727 190.986 

 
Морфологичен състав на отпадъците 
В етап на изготвяне е морфологичния състав на отпадъците в Община Несебър. Поради 
тази причина представения по-долу морфологичен състав на отпадъците е изчислен на 
база посочените референтни стойности в Методиката за определяне на морфологичния 
състав на битовите отпадъци, утвърдена със Заповед №РД-744/29.09.2012г. 
Морфологичният състав, предложен като референтни стойности в Методиката на основата 
на задълбочени проучвания, е представен в 5 групи населени места, в зависимост от броя 
на населението. Съгласно данните, публикувани от НСИ, Община Несебър, попада в две 
от представените категории, включващи населени места под 3 хил. жители и от 3 до 25 
хил. жители. В следващата таблица са посочени референтните стойности в проценти, 
съгласно Методиката за всяка от категориите, в които попадат населените места в 
общината: 
 

Таблица 2-03: Данни за морфологичния състав за определените типове генератори 

Отпадъци по видове под 3 
хил.жители 

3-25 хил. 
жители 

Средно за 
общината 

 % % % 
хранителни 15,60 23,20 19,40 
хартия 6,10 8,50 7,30 
картон 4,00 5,50 4,75 
пластмаса 10,30 10,10 10,20 
текстил 2,00 3,70 2,85 
гума 1,00 0,90 0,95 
кожа 1,00 0,90 0,95 
градински 30,90 21,70 26,30 
дървесни 2,90 2,00 2,45 
стъкло 2,40 6,10 4,25 
метали 1,90 2,00 1,95 
инертни 21,30 14,80 18,05 
опасни 0,60 0,60 0,60 

 
Въз основа на осреднените референтни стойности в проценти, са определени следните 
количества отпадъци по групи за периода 2013-2014г.: 
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Таблица 2-04: Морфологичен състав, съгласно Методиката (Заповед №РД-
744/29.09.2012г) 

Отпадъци по видове средно за 
общината 

години 
2013 2014 

мерна единица % тон/година тон/година 
Общо образувани отпадъци 100 46230 34967 
хранителни 19,40 8968,62 6783,59 
хартия 7,30 3374,79 2552,59 
картон 4,75 2195,92 1660,93 
пластмаса 10,20 4715,46 3566,63 
текстил 2,85 1317,55 996,559 
гума 0,95 439,18 332,186 
кожа 0,95 439,18 332,186 
градински 26,30 12158,4 9196,32 
дървесни 2,45 1132,63 856,691 
стъкло 4,25 1964,77 1486,09 
метали 1,95 901,48 681,85 
инертни 18,05 8344,51 6311,54 
опасни 0,60 277,38 209,80 

 
От изготвения анализ, градинските отпадъци имат най-висок относителен дял (26,3%), 
следвани от хранителни отпадъци (19,4%), инертни отпадъци (18,05%), пластмаса (10,2%), 
хартия (7,3%), картон (4,75%) и стъкло (4,25%). Причина за високите стойности на 
градинските и хранителните отпадъци е поддържането на големи зелени площи и силно 
развитото градинарство в общината, наличието на многобройните хотели, ресторанти и 
заведения за бързо хранене, поради силно развития туризъм, които генерират голям обем 
хранителни и кухненски отпадъци. От изнесените стойности в Таблица 2 -04, 
биоотпадъците, представляват 45,7% от състава на общо образувания битов отпадък. 
Заедно с процента на хартия, картон, текстил и дървесни материали, биоотпадъците 
формират 61,63% представителност на биоразградимите отпадъци. На рециклируемите – 
хартия, картон, пластмаса, метал и стъкло се падат 28,45%. Тяхното количество за 
разглежданите години 2013 и 2014г. е съответно 13152,44 тон/год. и 9948,11 тон/год. 
 
Количествата на разделно събраните и рециклирани отпадъци от опаковки са съответно 
1206 т. за 2013 г. по данни на НСИ и 652 т. за 2014 г. по предварителни оценки. При така 
направените изчисления, процентът на рециклиране на тези потоци отпадъци от общо 
генерираните отпадъци за 2013г. е около 7,8%. Основен проблем за наличието на ниския 
процент на рециклиране е кражбата на суровини от контейнерите за разделно събиране на 
хартия, пластмаса, метал и стъкло и предаването им в наличните пунктове за вторични 
суровини. Друг проблем е смесването на общите битови отпадъци с рециклируемите и 
изхвърлянето на строителни материали в контейнерите за разделно събиране, което води 
до „преливане“ на съдовете и замърсяване. Поради изхвърляне на незагасена жар от 
използваното за отопление твърдо гориво през зимния сезон се увеличава риска от 
запалване на контейнерите и намаляване на техния брой. Тези нерегламентирани 
действия, установени от „ЕКОБУЛПАК“ АД, са предпоставка за значително намаляване 
на ефективността на цялата система. 
 
Със Заповед № РД-884/18.11.2014г. МОСВ, посочва най- подходящия метод за 
изчисляване на целите по чл.31, ал.1, т.1 от ЗУО за 2013г. Поради липса на изготвени 
морфологични анализи за 2013г. за голяма част от общините на територията на страната, 
степента на рециклиране на битовите отпадъци, съгласно заповедта, ще се определя, като 
процент от общото количество отпадъци, предадени за рециклиране от домакинствата и 
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подобни, отнесени към общото количество генерирани отпадъци. По тази методика 
Община Несебър постига изпълнение едва 2,6%. Отново като основни причини могат да 
се посочат изброените по горе проблеми, поради факта, че процента на генерираните 
рециклируеми отпадъци като хартия, картон, пластмаса, метал и стъкло е по –голям от 
този на ИУЕЕО, НУБА и др., предадени за рециклиране. 
 
Заложената национална цел, свързана с подготовка за повторна употреба и рециклиране 
на отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и 
стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници е напълно постижима за 
Община Несебър. Общината е член на „Регионално сдружение за управление на 
отпадъците – Регион Бургас“. Събраните смесени битови отпадъци ще се извозват на 
регионалното депо "Братово - Запад", изградено в землището на с. Полски извор, Община 
Камено, което напълно отговаря на европейските и национални изисквания. Постъпилите 
смесени битови отпадъци ще бъдат подлагани на сепариране, с цел осъществяване на 
предварителното им третиране до достигане на критериите за последващото 
екологосъобразно рециклиране или оползотворяване. В резултат от експлоатацията на 
инсталацията за сепариране, ще бъдат постигнати поставените индикативни цели за 
рециклиране и опозотворяване на битови отпадъци. Предвижданията са на територията на 
претоварната станция за отпадъци – гр.Несебър (ПСО-Несебър) също да бъде изградена 
компостираща инсталация. По този начин, следвайки тенденциите и политиката за 
управлението на отпадъците в ЕС и Република България, ще се депонират само така 
наречените "крайни отпадъци", т.е. само тези отпадъци, които не биха се използвали 
повторно или не могат да бъдат рециклирани. Това от своя страна ще допринесе за 
изпълнение на националната политика за управление на дейностите на отпадъците, чиято 
основна цел е все по-голям процент от генерираните отпадъци да се рециклират и/или 
използват повторно и да се намали обемът на отпадъците, които подлежат на депониране. 
 
Поставената национална цел за разделно събиране и оползотворяване на битови 
биоотпадъци е заложена за постигане до 31 декември 2016 г. не по-малко от 25% от 
количеството на битовите биоотпадъци, образувани през 2014 г. да са разделно събрани и 
оползотворени, а през 2020 г. този процент следва да е 50%. Отпадъци, попадащи в обхвата 
на определението за биоотпадъци са: 
 
Таблица 2-05: Биоотпадъци 

Описание 
Код от Европейския 

списък на 
отпадъците 

Бележки 

Отпадъци от кухни и 
заведения за обществено 
хранене (хранителни 
отпадъци)  

20 01 08 
От домакинства, ресторанти, столове, 
барове, кафе-магазини,болници, 
училищни столове и др. 

Отпадъци от обществени 
пазари  20 03 02 

Само биоразградими материали, 
еквивалентни на кодове 20 01 08 и 20 
02 01 

Отпадъци от паркове и 
градини (зелени отпадъци)  20 02 01 От частни гради и обществени 

паркове, градини, зони и др. 

Дървесни материали  20 01 38 
Не съдържащи опасни вещества, без 
мебели и едрогабаритни битови 
отпадъци 

 
В Националния стратегически план за поетапно намаляване на количествата на 
биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране (2010-2020), са посочени три 
типа райони, в зависимост от броя на жителите в населеното място, съгласно които 
разделното събиране на биоразградимите битови отпадъци се осъществява по –различен 
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начин. Населените места в Община Несебър, попадат в категории „Райони Тип Б” - между 
3 000 и 25 000 жители и „Райони Тип В” - под 3 000 жители. 
 
Съгласно данни на НСИ за населението към 31.12.2014г. към „Райони Тип Б”се отнасят 
населените места град Несебър (в т.ч. к.к. „Слънчев бряг) и град Свети Влас. За тях е 
подходящо въвеждане на система за разделно събиране на биоразградимите битови 
отпадъци от домакинствата, чрез поставяне на кафяв контейнер до контейнерите за общия 
битов отпадък. За районите от тип Б, общините трябва да организират и системи за 
разделно събиране на отпадъци от паркове и градини. На територията на общината няма 
въведена система за разделно събиране на биоразградимите отпадъци. Събраните 
биоотпадъците от поддържането на обществени площи, паркове и градини се депонират 
на двете общински депа за неопасни битови отпадъци. 
 
В райони тип В с население до 3 000 жители количеството на биоразградимата фракция, 
достигаща до контейнерите е малко, тъй като в тези райони се прилагат други 
традиционни практики и дейности за компостиране и оползотворяване на отпадъците. 
Поради тази причина създаването на разделно събиране за биоразградимите отпадъци е 
икономически неефективно и няма да има значим (или никакъв) ефект за допълнителното 
им намаляване, което би намалило мотивацията за домашно компостиране. Следователно 
в тези райони не е определена нужда от създаването на система за разделно събиране на 
БрБО. Въпреки това обаче в част от населените места, попадащи в този тип райони, 
поради силно развития туризъм в летния сезон, се наблюдава значително увеличаване на 
броя на пребиваващите на територията жители, като броят на туристите достига 4-5 пъти 
броя на постоянното население. Такива са населените места Обзор, Слънчев бряг и Равда, 
където е подходящо въвеждане на система за разделно събиране на биоразградимите 
битови отпадъци. Това поражда и необходимостта от изграждане на 
съоръжение/инсталация за третиране на биоразградими отпадъци. С въвеждане на такава 
система, за изпълнение на целите за ограничаване на количествата депонирани 
биоразградими отпадъци, е необходимо да се изготвят графици за събиране на отпадъците 
от градините, парковете, ресторантите, домакинствата и др. При събирането трябва да се 
води ясна отчетност на събраните количества биоразградими отпадъци по видове и 
кодове, съгласно Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, трябва да 
се отчитат количествата на предадените от гражданите и фирмите отпадъци, както и 
количествата на образувания материал след неговото третиране. Всички тези дейности по 
отчитане са необходими за доказване на изпълнението на целите, т.е. ако Общината 
събира разделно отпадъците, но не води точна отчетност за събраните, образувани и 
оползотворени отпадъци, то същите няма как да бъдат признати като изпълнение на 
целите по Закона за управление на отпадъците. 
 
Въвеждането на система за разделно събиране на биоразградимите битови отпадъци ще 
даде възможност за проучване на количествата, състава и свойствата на биоразградимите 
отпадъци, образувани на територията на общината. Разработване на план за поетапно 
въвеждане на разделно събиране и/или домашно компостиране, и въвеждане на 
задължения на общинско ниво към собствениците или наемателите на търговски обекти и 
заведения за обществено хранене, домсъветите, собствениците (или наематели) на 
еднофамилни жилища, ще доведе до постигане на заложените количествени цели. 
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Основни изводи и препоръки относно битовите отпадъци 
1: През последните две години се наблюдава положителна тенденция за намаляване на 
общото количество събрани смесени битови отпадъци в общината. 
2: В изпълнение на разпоредбите по чл.19, ал.3, т.7 и наредбите по чл.13, ал.1 от ЗУО за 
организиране на системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки и масово 
разпространени отпадъци, общината има сключени договори за сътрудничество в областта 
на разделното събиране на: отпадъци от опаковки; излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване; негодни за употреба батерии и акумулатори; излезли от употреба 
моторни превозни средства и по повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване 
на отпадъци от моторни превозни средства; излезли от употреба гуми. 

3: Съгласно изискванията към системите за разделно събиране на биоотпадъци по 
Приложение 1 към Наредбата за третиране на биоотпадъци, приета с Постановление №235 
на Министерски съвет от 2013г. (ДВ, бр.92 от 2013г.), биоотпадъците трябва да се събират 
разделно при източника на образуване (домакинства, търговски и административни 
обекти и заведенията за обществено хранене), като общината трябва да осигури съдове за 
многократно ползване, отговарящи на изискванията по чл.6, ал.2 и ал.3 от Наредбата за 
разделно събиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 275 от 06.12.2013 г., Обн. ДВ,. бр. 
107 от 13 Декември 2013г. 

4: В общината има възможности за създаване на системи за домашно компостиране, които 
се препоръчват за по-малките населени места, попадащи в райони тип В до 3000 жители, 
съгласно представеното райониране в Националния стратегически план за поетапно 
намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 
(2010-2020); 

5: Наблюдаваните тенденции показват, че общината има капацитет да постигне 
националните и общоевропейските количествени цели за рециклиране и оползотворяване 
на битовите отпадъци. 
6: Стартиралият проект за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци ще 
има важно значение за прецизиране на количествата и изпълнението на целите, 
включително за битовите биоотпадъци. 
 
2.2. Анализ на утайките от ГПСОВ 
С анализа се цели да се отговори на следните въпроси: 

 Какви са количествата и тенденциите относно образуваните утайки от ГПСОВ на 
територията на общината; 

 По какъв начин се третират утайките от ПСОВ и използват ли се за производство 
на материали и енергия; 

 Какви са основните изводи и препоръки; 
 
Информационно обезпечение на анализа 
За целите на настоящия анализ е проучена и използвана информация основно от: 

 Национален стратегически план за управление на утайките от ГПСОВ до 2020 г. 
 Анализ на конкретни случаи за приложението на Националния стратегически план 

за управление на утайките от ГПСОВ. 
Националният стратегически план за управление на утайките и Анализът на конкретни 
случаи за приложението на Националния план са изготвени от МОСВ по Програма за 
консултантска помощ на Федералното Министерство на околната среда на Германия 
относно опазването на околната среда в страните от Централна и Източна Европа, 
Централна Азия и Кавказ. 
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Утайки от ГПСОВ - определение 
Утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води (ГПСОВ) 
представляват органична фракция, която се получава в резултат на пречистването на 
отпадъчните води след утаяването на остатъчните вещества. 
 
„Третирана утайка” е утайка, която е преминала през биологично, химично и термично 
третиране, дълготрайно депониране или всякакъв друг процес, който значително е 
намалил способността за ферментация и възможността за възникване на опасности за 
здравето, произтичащи от употребата на утайки. 
 
Пояснение на термините, свързани с утайки 
Първични утайки Този вид утайки се образува при механичното пречистване в резултат 
на физични процеси т.е. утаяване. Те представляват по-голяма част от общия обем утайки, 
генерирани в ПСОВ. Първичните утайки съдържат приблизително 2.5 - 3.0% твърди 
частици, а останалата част - 97 – 97,5%, е вода. 
 
Рециркулиращи активни утайки  Това са утайките от биологичното третиране, които се 
получават заедно с излишните активни утайки. Те са част от биомасата, която се отделя по 
време на утаяването (междинни и вторични утаители), от където се изважда и връща в 
биобасейна, за да поддържа биологичния процес в него. Те съдържат около 0.5 - 1.0% 
твърди частици и в края на етапа се изразходват напълно. 
 
Излишни активни утайки (вторични утайки) Тези утайки са резултат от биологичното 
третиране и се образуват заедно с рециркулиращите утайки. Те са част от биомасата, 
която се отделя по време на утаяването (междинни и вторични утаители), но не е 
необходима за поддържането на биологичния процес в биобасейна. Излишните утайки от 
биологичния етап съдържат едва 0.5 - 1.0% твърди частици, което изисква увеличаване на 
концентрацията на микроорганизми с помощта на първични утайки за допълнителна 
обработка. Образуването на излишни утайки може и трябва да бъде сведено до минимум с 
подходящи мерки, с цел намаляване на разходите за третиране на утайките. 
 
Утайките от ГПСОВ се образуват при отделянето на органични вещества по време на 
различните етапи от процеса на пречистване на отпадъчните води. Утайките съдържат не 
само ценни за земеделието компоненти (сред които органични вещества, азот, фосфор, 
калий и в по-малка степен, калций, сяра и магнезий), но и замърсители, които обикновено 
включват тежки метали, органични замърсители и патогенни организми. Качеството на 
утайките се определя най-вече от източника на образуването им, т.е от първоначалната 
концентрация на замърсители в пречистената вода, както и от техническите 
характеристики на извършените процеси, свързани с третирането на отпадъчни води и 
утайки. 
 
Съгласно европейското законодателство, утайките от ГПСОВ представляват неопасни 
отпадъци, които при подходящо управление не представляват опасност за околната среда 
и човешкото здраве. След правилното и екологосъобразно третиране, те могат да бъдат от 
полза за околната среда. Съществуват редица възможности за оползотворяване и 
обезвреждане на утайките от ГПСОВ. Някои от тях са дългогодишни добри практики 
например, оползотворяването им като почвен подобрител върху земеделски земи и при 
рекултивация на нарушени терени. Друг по-съвременен подход за тяхното 
оползотворяване е използването им като гориво за производство на енергия. В случай, че 
утайките не могат да бъдат оползотворени, съществуват и възможности за тяхното 
обезвреждане чрез депониране или изгаряне. 
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Прегледът на законодателните актове показва, че много малка част от националната 
законодателна рамка се отнася до употребата на утайките за други цели, освен за 
земеделие (например, използване за горски насаждения или възстановяване на нарушени 
терени). Изгарянето или депонирането на утайки обикновено също се разглежда от 
подзаконовите нормативни актове. 
 
В Наредба № 6 от 27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация 
на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 
отпадъци, са регламентирани изискванията на Европейската директива относно 
депонирането на отпадъци (EC, 1999г.). Тя забранява депонирането на течни сурови 
утайки и предполага нарастваща нужда от създаването на възможности за третиране и 
оползотворяване на утайките от пречистване на отпадъчни води, произтичаща от 
изискването за поетапно намаляване на количествата биоразградими отпадъци, 
предназначени за депониране до 2020г. 
 
Въз основа на направените анализи и изводи прилагането на националния стратегически 
план за управление на утайките (НСПУУ) от ГПСОВ в България за периода 2014-2020 г. 
трябва да осигури следните национални цели:  
 Рециклиране и материално оползотворяване на следните количества образувани 

утайки от ГПСОВ до 2020 г.:  
 55% до края на 2016 г.  
 60% до края на 2018 г.  
 65% до края на 2020 г.  

 Енергийно оползотворяване на следните количества образувани утайки от ГПСОВ 
до 2020:  

 10% до края на 2016 г.  
 20% до края на 2018 г.  
 35% до края на 2020 г.  

 Нулево депониране и нецелево временно съхранение на утайки до 2020г. 
 
Депонирането на утайки е възможно най-неприемливия начин за тяхното третиране. От 
една страна се използват скъпи съоръжения, които са или ново изградени депа или стари 
неотговарящи на изискванията, но ползването им е съпроводено с риск за околната среда. 
От друга страна се губят ценни хранителни вещества, съдържащи се в утайките, които 
биха могли да подобрят качеството на почвите. Настоящата практика за обезвреждане на 
утайки на депа не би могла да се приеме, като удачен вариант в дългосрочен аспект. При 
липсата на други алтернативи за третиране на утайки, в периода на действие на НПУДО 
се поставят конкретни задачи, за да се гарантира, че обезвреждането на утайките чрез 
депониране ще бъде в съоръжения, отговарящи на изискванията на националното 
законодателство и на Директива 1999/31/EC за депата, т.е. всички утайки, които отиват за 
депониране следва да бъдат подходящо обработени, за да отговарят на критериите за 
приемане на депа. Основен проблем тук е, че не всички от изградените на територията на 
страната депа са проектирани да приемат утайки за депониране. Обезвреждането на 
утайки чрез депониране е възможност, която трябва да продължи да съществува в рамките 
на един преходен период, до извършването на необходимите инфраструктурни и 
технологични инвестиции за алтернативни варианти за оползотворяване на утайки. След 
това утайките могат също да бъдат депонирани след съвместното им третиране до 
определено инертно състояние в съоръжения за биологично третиране на биоотпадъци 
(съоръжения за компостиране или механично-биологично третиране (МБТ). От друга 
страна дългосрочното съхраняване (до намирането на по-добри варианти за 
оползотворяване) или обезвреждането чрез депониране представляват финални и 
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окончателни решения за количества утайки, за които не могат да се намерят други 
възможности за оползотворяване или обезвреждане. 
 
Съществуващо състояние на ГПСОВ 
Дейности по пречистване на отпадъчни води на територията на общината се извършват в 
три пречиствателни станции – ПСОВ „Обзор-Бяла“, обслужваща градовете Обзор и Бяла; 
ПСОВ „Несебър- Сл. Бряг –Равда“ и ПСОВ към в.с.„Елените“- частна собственост. 
 
Новоприключилия проект „Събиране, пречистване и отвеждане на отпадните води от 
агломерация „Несебър- Сл. Бряг –Равда“, бе реализиран по ОП "Околна среда" 2007-
2013г. В обхвата на проекта влизат реконструкцията и модернизацията на ПСОВ 
„Несебър- Сл. Бряг –Равда“, изграждането на довеждащи и отвеждащи колектори, 
реконструкция и изграждане на 7 броя КПС и дълбокоморско заустване. Обновената база 
ще обслужва гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг”, Св. Влас, Кошарица и Равда, както и 
селищата Каблешково, Ахелой и Тънково, които не са част от аглометацията, но поради 
технико - икономически съображения ще пречистват отпадъчните си води в ПСОВ 
„Несебър – Сл.бряг-Равда“, тъй като географски са много близко едно до друго, а и 
канализационната мрежа е изградена така, че те са свързани помежду си. По този начин 
ще се повиши качеството на съществуващите услуги за пречистване на отпадъчните води 
и ще се намали отрицателното въздействие на заустваните води. 
 
В Общинският план за развитие на Община Несебър за периода 2014-2020 г. е заложено 
до 2017г. на територията на общината да бъдат изградени 3 броя ГПСОВ, а до 2020г. – 5 
броя. Във връзка с изпълнението на специфичната цел: Опазване на околната среда в 
Общинския план, се предвижда изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, 
която ще обслужва селата Оризаре и Гюльовца. Към настоящия момент не е започнало 
строителство по изграждането на пречиствателната станция. 
 
За целите на анализа на утайки от ПСОВ са разгледани само градските пречиствателни 
станции – ГПСОВ „Несебър- Сл. Бряг –Равда“ и ГПСОВ „Обзор-Бяла“. 
 
ГПСОВ „Обзор-Бяла“ 
ПСОВ „Обзор-Бяла“е изградена в ПИ 53045.120.504, с площ 19,707дка, в землището на 
гр.Обзор, за механично и биологично отстраняване на въглеводородни и биогенни 
съединения. Пречистените отпадъчни води от ПСОВ на гр. Обзор се заустват в 
р.Двойница на около 2.5км преди вливането ѝ в Черно море.  
 
Таблица 2-06: Информация и данни за съществуващото състояние на ПСОВ „Обзор-Бяла“ 

ПСОВ „Обзор-Бяла“ 
Брой екв. жители, обслужвани извън 
туристическия сезон,  2 351  

Капацитет на съоръжението, екв. жители 40 000 
Метод за третиране на утайките  аеробно, чрез изсушителни полета и 

декантерна центрофуга 
Начин за обезвреждане на утайките  депониране 
Бъдещи планове  оползотворяване в земеделието 

 
Отпадъците генерирани от пречистването на отпадъчните води са: 

 Отпадъци по решетки и сита: код – 19 08 01 
С цел да се избегне утаяване са предвидени финни решетки със светъл отвор между 
ламелите 3мм. Типът на решетката е „стъпаловидна“, комплектована с компактор-преса за 
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обезводняване на задържаните фини материи. Доведените до сух вид материи се подават в 
контейнер тип „Бобър“ и поради неопасния им характер се третират съвместно с ТБО. 
 

 Отпадъци от пясъкоуловители: код -19 08 02 
Пясъкозадържателя е кръгъл с диаметър 3м., въртящо се устройство, което осигурява 
постоянна скорост 0,3-0,4 м/сек. на постъпващата вода, за утаяване на пясъчните частици 
с едрина над 0,2мм. Задържаният пясък  се изважда от ерлифт, обезводнява се на шнеков 
класификатор и заедно с обезводнените материи, задържани от решетките и ситата се 
третира съвместно с ТБО. 
 

 Утайки от третиране на битови отпадъчни води - обезводнена утайка: код 19 08 
05 

Излишната активна утайка се хомогенизира в 2 бр. буферни резервоари и се обезводнява 
на центрофуга. Утайките се съхраняват временно на обособено за целта депо и в 
последствие се третират съвместно с ТБО. 
 
В следващата таблица са представени данни за количествата отпадъци, генерирани от 
пречистването на отпадъчните води в ГПСОВ „Обзор-Бяла“: 
 
Таблица 2-07: Данни за генерирани количества отпадъци по години от ПСОВ „Обзор – Бяла“ 

година Отпадъци от 
решетки 190801 

Пясък от 
пясъкозадържатели 

190802 

Утайка от преч. 
на отп. води от 

нас. места 
190805 

Утайка 
 

като 
сухо в-во 

мерна ед. т м3 т  м3 т м3 т /дн. % 

2010г. * * * * 193,00 184,00 0,53 77 
2011г. * * * * 118,65 113,00 0,33 77 
2012г. 2,53 7,66 34,40 21,50 118,00 112,50 0,32 77 
2013г. 27,32 91,07 36,41 22,75 102,37 577,63 0,28 77 
2014 г 2,68 8,59 50,40 31,50 170,55 672,50 0,47 77 

*няма данни 
 
ГПСОВ „Несебър- Сл. Бряг –Равда“ 
Площадката на съществуващата ПСОВ е разположена в местност „Пречиствателната“, 
землището на с.Ахелой, Община Поморие, върху обща площ 39,271 дка, собственост на 
Община Несебър. Пречистените отпадъчни води от ПСОВ „Несебър- Сл. Бряг –Равда“ се 
заустват в Черно море на разстояние около 1 миля от брега. 
 
Таблица 2-08: Информация и данни за съществуващото състояние на ПСОВ „Несебър- Сл. Бряг –
Равда“ 

ПСОВ „Несебър- Сл. Бряг –Равда“ 
Брой жители, живущи в населените места, 
обхванати от агломерацията  29 684 

Общ брой екв. жители в агломерацията 181 653  
Капацитет на съоръжението, екв. жители 221 944  
Метод за третиране на утайките  анаеробно в метантанкове 
Начин за обезвреждане на утайките  депониране 
Бъдещи планове  оползотворяване в земеделието  

 
Разглежданите ПСОВ на територията на Община Несебър са със значителна сезонна 
неравномерност в постъпващите количества отпадъчни води в резултат на туристическия 
поток, което поражда и значителна сезонна неравномерност в количествата генерирана 
утайка поради наличието на туристи през летния сезон. 
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Отпадъците генерирани от пречистването на отпадъчните води са:  
 Отпадъци по решетки и сита: код – 19 08 01; вид - твърди. 

Отпадъците от груби и фини решетки са с разнороден характер - предимно с характер на 
твърди битови отпадъци (растителни, битови, текстилни, керамични, опаковъчни и други 
отпадъци). Съставът им е еднороден с ТБО, смесени с органична материя. 
 

 Отпадъци от пясъкоуловители: код -19 08 02; вид твърди . 
Пясък от пясъкозадържателя - смес от лесноутаими минерални частици с полепнали по 
тях органични вещества, спада към безвредните отпадъци. 
 

 Утайки от третиране на битови отпадъчни води - обезводнена утайка: код 19 08 
05; вид-полутвърди. 

 
В следващата таблица са представени данни за количествата отпадъци, генерирани от 
пречистването на отпадъчните води в ГПСОВ „Несебър- Сл. Бряг –Равда“: 
 
Таблица 2-09: Данни за генерирани количества отпадъци по години от ПСОВ „Несебър- Сл. Бряг 
–Равда“ 

година Отпадъци от 
решетки 190801 

Пясък от 
пясъкозадържатели 

190802 

Утайка от преч. на 
отп. води от нас. 

места 190805 
Утайка 

като 
сухо в-

во 
мерна ед. т м3 т м3 т м3 т/дн. % 

2010г. 10,95 36,50 115,2 72,00 455,00 433,30 1,25 100 
2011г. 10,80 36,00 296,00 203,00 1122,00 1068,10 3,07 100 
2012г. 16,80 56,00 379,20 237,00 713,86 679,90 1,96 100 
2013г. 24,75 82,50 278,40 174,00 1026,20 977,09 2,81 100 
2014 г 21,90 73,00 214,40 134,00 706,70 673,00 1,94 100 

 
Третиране на утайките от ПСОВ „Обзор-Бяла“ и ПСОВ „Несебър- Сл. Бряг –Равда“ 
Към момента, образуваните утайки от ПСОВ „Обзор-Бяла“ преминават през декантерна 
центрофуга с цел обезводняване. При този процес се увеличава съдържанието на сухо 
вещество в утайките, като първоначалният обем е намален, посредством упражненото 
механично налягане и физични процеси. Процесът е свързан с увеличение на топлината, 
което позволява независимо и икономично изгаряне. Обезводнените утайки се съхраняват 
на специално изградена за целта площадка (изсушителни полета) в границите на ГПСОВ. 
Това е почти естествен метод за бавно обезводняване и стабилизиране на утайките до 
тяхната минерализация. Те се превръщат в материя, наподобяваща пластове пръст. 
Дехидратирането се постига чрез изпаряване и благодарение на гравитацията 
Намаляването на първоначалния обем на утайките до около 75-80% отнема доста време. 
Съхранението на утайките е за срок минимум една година, през която същата трябва да се 
изсуши. След изтичане на времето за съхранение на утайката се правят лабораторни 
изследвания от акредитирана лаборатория за съдържание на опасни вещества, след което 
същата се извозва на общинско депо гр.Обзор, където се депонира. 
 
С извършената реконструкция и модернизация на ПСОВ „Несебър- Сл. Бряг –Равда“, 
въпросът с третирането на утайките е решен на по – високо ниво. За стабилизиране на 
утайката се използва анаеробна стабилизация с метантанкове и последващо обезводняване 
с филтър преси. При този метод за стабилизиране на първичните и вторични утайки, 
активният органичен товар и количеството утайки се намаляват посредством биологично 
разграждане на съдържанието на органичен материал в отсъствие на кислород. 
Разграждането в метан-танкове се извършва при мезофилен (30-38°C) температурен 
режим. За да се намали обемът на метантанковете, преди да се подадат на анаеробна 
стабилизация, гравитачно уплътнените утайки се уплътнят допълнително в механични 
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сгъстители. Сгъстените утайки се събират в преходен резервоар, откъдето всеки 
метантанк се зарежда с утайка от отделна помпа с капацитет 15 куб.м./ч и работно 
налягане 3 бара, съответно 3 метра воден стълб. С оглед на работата при зимен сезон с 
максимално висока ефективност са монтирани 3 бр. метантанкове. Като страничен 
продукт се получава метан (биологичен газ), който може да бъде използван за 
производството на енергия, която на свой ред, може да послужи за последващо сушене на 
останалите утайки. Изгнилите утайки вече не отделят миризма, тъй като първоначално 
съдържащите се в тях органични вещества до голяма степен са разградени. Материалът не 
мирише и се счита за стабилизиран. Стабилизираната утайка, с цел осигуряване и 
изравняването й преди подаване към стопанството за механично обезводняване се събира 
в силоз, които изпълнява ролята на черпателен резервоар за помпената станция. 
Обезводняването се извършва 7 дни седмично по 8 часа на ден. За уплътняване и 
механично обезводняване на изгнилата утайка се предвиждат динамични лентови 
уплътнители. Получения материал е неопасен и се депонира на общинското депо за 
неопасни отпадъци с Равда. 
 
В „Анализ на конкретни случаи”, Приложение към НСПУУ, под формата на казуси са 
разгледани специфичните възможности и необходимостта от промяна в четири 
представителни моделни региона – София, Бургас, Велико Търново и Благоевград. 
Разгледани са два сценария – сценарий “Запазване на досегашната практика“ и сценарий, 
при който се използват “Най-добрите налични техники“.  
 
Сценарий „Запазване на досегашната практика“ 
Сценарият „Запазване на досегашната практика” разглежда последствията при 
продължаване на старите практики на управление на утайките в дадения регион. 
 
Сценарий „Използване на най-добрите налични техники” (Сценарий „НДНТ”) 
Сценарият „НДНТ” включа всички необходими процеси на предварително третиране, без 
да се уточняват инвестициите, които ПСОВ трябва да предприеме в тази посока. В 
сценария са възприети най-добрите варианти в практиката, според предначертаното в 
НСПУУ и съобразно специфичните условия на района. По принцип се дава приоритет на 
термичното оползотворяване на утайките, в сравнение с използването им върху земя. 
Оползотворяването в земеделието трябва да бъде вариант, когато нито една от 
предпочитаните възможности не е на разположение. То не може да бъде избирано, ако 
утайките нямат необходимото качество и не са изпълнени изискванията за мониторинг. 
Самите оператори на ПСОВ трябва да вземат управленческо решение, тъй като 
съществува огромен брой възможности и технологии за всички сектори, както и различни 
варианти за предварително третиране (мобилни или стационарни решения, споразумения 
за сътрудничество и общи инвестиции, третиране на място или договаряне с външни 
фирми). 
 
Резултати на разгледаните сценарии 
Операторите на ГПСОВ трябва да изберат начини за оползотворяване на утайките, с цел 
да се създадат предпоставки за намаляване на евентуалните рискове за околната среда и 
поетапно постигане на целите заложени в НСПУУ. Предвижданията за третиране на 
утайките от ПСОВ на територията на общината са свързани с употребата им в 
земеделието като почвен подобрител. 
 
Съгласно намеренията на общината за изграждане на нова пречиствателна станция, 
обслужваща населените места Оризаре и Гюльовца, тенденциите са през следващите 
години да се увеличава обема на утайките, като основен фактор с пряко влияние върху 
тяхното количество е броят на населението в обслужваните райони. Община Несебър е 
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най–голямата туристическа агломерация на Българското Черноморие, което оказва 
съществено влияние върху постъпващите количества отпадъчни води в ПСОВ „Несебър-
Слънчев бряг-Равда“ и ПСОВ „Обзор-Бяла“, през туристическия сезон, както и върху 
генерираните количества утайки от пречистването им. 
 
Прогнозни количества и тенденции за оползотворяване на утайките от ГПСОВ 
В следващата таблица са представени прогнозни количества на генерираните утайки в 
период от 2015-2020г. Прогнозата е изготвена на база „реалистичен сценарии“ и 
съпътстващите го рамковите параметри, представени в Националния стратегически план 
за управление на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води (2014-
2020г.). Сценария е изготвен в съответствие с разпоредбите на ЕС, като очакваното 
количество на утайките на глава от населението, генерирано за 2015г. е 17 кг годишно, а 
прогнозираното за 2020г. количество е не повече от 20 кг на жител годишно. 
 
Таблица 2-10: Прогнозни количества на генерираните утайки от пречиствателните станции на 
територията на Община Несебър 

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

тон/година  951 967 983 1000 1018 1035 
 
Непрекъснатото нарастване на количеството на утайките се дължи на факта, че 
населението се концентрира в градските зони, което води до увеличаване на броя на 
жителите, свързани към системите за събиране на отпадъчни води, както и бързите 
темпове на изграждане на нови ПСОВ и/или свързване на населени места към системи за 
събиране на отпадъчни води. 
 
В Националния стратегически план за управление на утайките от градските 
пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на Република България за 
периода 2014-2020 г. се предоставят възможности и насоки за третиране на утайките чрез: 
оползотворяване върху земеделски площи; оползотворяване при рекултивация на 
нарушени терени и депа; енергийно оползотворяване; обезвреждане на утайки чрез 
депониране; компостиране. Избора на всеки един от посочените варианти е свързан с 
редица предшестващи фактори. Основен фактор е качеството на генерираните утайки. 
 
Качеството на утайките зависи преди всичко от първоизточника на отпадъчните води, 
както и от техническите характеристики на съоръженията в пречиствателните станции. 
Към постъпващите отпадни води в пречиствателните станции на Община Несебър не са 
включени промишлени предприятия. Пречиствателните станции ПСОВ „Несебър- Сл. 
Бряг –Равда“ ПСОВ „Обзор-Бяла“ пречистват битови отпадъчни води, генерирани от 
домакинства, хотели, почивни станции и др. Генерираните утайки след обезводняване са с 
влажност между 75 и 80% и със следният състав: 18-20% НВ, органични НВ - 65% от НВ; 
общ фосфор - 4%, поради предимно битовия характер на водите. 
 
Генераторите на утайки от ГПСОВ са задължени да извършват ежегодни изпитвания на 
утайките по регламентирани показатели от Приложение № 4 на Наредба за реда и начина 
за оползотворяване на утайки от пречистване на отпадъчни води чрез употребата им в 
земеделието. Резултатите от изпитванията дават оценка за качеството на утайките и 
определят възможностите за тяхното приложение. От аналитичните данни вследствие на 
извършената химична и агрохимична характеристика, и микробиологични и 
паразитологични изследвания на обезводнена утайка, получена при пречистването на 
отпадъчни води от ПСОВ „Несебър- Сл. Бряг –Равда“, може да се заключи, че по своя 
качествен състав утайките удовлетворяват изискванията на Наредба за реда и начина за 
оползотворяване на утайки от пречистване на отпадъчни води чрез употребата им в 
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земеделието и успешно биха могли да се употребяват за възстановяване и подобряване 
продуктивните качества на земеделските земи. 
 
От друга страна в България съществува потенциал за диверсификация с алтернативни 
нехранителни култури, особено за биогориво, отглеждането на биомаса - култури с кратък 
цикъл на ротация (SRC) за производството на възобновяема енергия. През 2009 г. е 
разрешено оползотворяването на утайки в земеделието на площ от 247,3 хектара. Tези 
земи са разпределени на 146,6 хектара царевица около София и 105,7 хектара, засадени с 
кориандър в Бургаска област. На основание чл.6, ал. 1, т. 3 от Закона за опазване на 
земеделските земи (ЗОЗЗ) и съгласно Заповед №РД 09-734/28.06.2001 г. на министъра на 
земеделието и горите, Българската агенция по безопасност на храните е издала 
Разрешение № 66/05.08.2009г. на ПСОВ „Несебър- Сл. Бряг –Равда“ за употреба на утайки 
от пречистването на отпадъчни води в земеделието на площ от 100 дка. Общото 
количество, за което е издадено разрешението е 300 т.сурова третирана утайка 
(преизчислено 220 т.с.в.). 
 
В момента оператора на разглежданите ГПСОВ - „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД – 
гр.Бургас, планира единствено оползотворяване на утайките в земеделието, като се обменя 
информация с представители на „Стопанска академия“, с цел популяризиране на 
употребата на утайки от пречистване на отпадъчни води сред по –големите земеделски 
производители. 
 
Основни изводи и препоръки относно утайките от ГПСОВ 
1: В България, депонирането е най-често срещания метод за обезвреждане на утайките. На 
европейско ниво все повече се предпочитат методите на изгаряне с оползотворяване на 
енергията и извличане на фосфора, въпреки че широко се прилагат и методите за 
оползотворяване в земеделието, и за възстановяване на нарушени терени; 

2: Третирането на утайките от ГПСОВ представляват около половината от всички разходи 
за третиране и обезвреждане на отпадъчните води, което е причина за внимателно 
анализиране на бъдещите планове за третиране и обезвреждане на генерираните 
количества утайки. 

3: Тенденциите са за увеличаване на количествата образувани утайки от ПСОВ. 
4: Използваните методи на стабилизиране на утайките в ГПСОВ „Несебър-Слънчев бряг- 
Равда“ чрез анаеробно третиране е модерно и екологично решение в сравнение с 
третирането на сурови утайки с вар, което се прилага от редица ГПСОВ в страната; 

5: Качествените характеристики на третираните утайки от ПСОВ „Несебър-Слънчев бряг-
Равда“ са с добри агрохимически и микробиологични показатели и напълно 
удовлетворяват изискванията на Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки 
от пречистване на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието и успешно биха 
могли да бъдат прилагани в селското стопанство при спазване на законовите разпоредби; 
 
Въз основа на прогнозите за увеличение на генерираните утайки и стремеж за постигане 
на количествените цели на европейско/национално ниво в оползотворяването на утайките, 
могат да се предприемат следните действия: 

 Внимателно проучване на възможностите, с цел кандидатстване за финансиране от 
ОПОС 2014-2020г. В последния вариант на ОПОС 2014-2020г. (май 2014г.) е 
предвидена възможност за финансиране на проекти на съществуващи ГПСОВ с 
оглед решаване на въпросите с генерираните утайки; 
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 За изпълнение на целите по оползотворяване на утайките, заложени в НСПУУ, от 
изключителна важност е информираността на персонала, относно най - добрите 
налични техники на европейско и национално ниво, свързани с управлението на 
утайките. В тази връзка добро решение е изготвяне на програми за обучение, с цел 
надграждане на знания, свързани с нови технологии и мерки по третиране и 
оползотворяване на утайките, и идентифициране на възможности за финансиране. 

 
2.3. Анализ на строителните отпадъци 
Анализът на отпадъци от строителство и разрушаване (ОСР) се стреми да отговори на 
следните въпроси: 

 Кои са основните източници на строителни отпадъци в общината; 
 Какви са изискванията към общините, относно управлението на строителните 

отпадъци и как Община Несебър отговаря на тези изисквания; 
 Какви са основните изводи и препоръки. 

 
Определения  
"Отпадъци от строителство и разрушаване" са отпадъци, получени вследствие на 
строително-монтажни работи и премахване, включващи минерални отпадъци, пластмаси, 
метал, хартия, изолационни материали, дърво, азбест, други опасни отпадъци и др., 
съответстващи на кодовете на отпадъци от група 17 от Приложение № 1 на Наредбата за 
класификация на отпадъците. 
 
"Материално оползотворяване" са всички операции по оползотворяване на OCР, с 
изключение на енергийното оползотворяване и преработването в материали, които се 
използват като гориво. Материалното оползотворяване на ОСР е всяка една от 
дейностите:  
 подготовка за повторна употреба;  
 рециклиране; 
 оползотворяване в обратни насипи.  

 
„Обратно насипване“ означава дейност по оползотворяване, при която подходящи 
отпадъци се използват с цел възстановяване на материалите в изкопните зони или за 
инженерни цели в ландшафтната архитектура и когато отпадъците са заместител на 
материали, които не са отпадъци.   
 
"Рециклиране на ОСР" е всяка дейност по оползотворяване на строителните материали, 
посредством която ОСР се преработват в продукти, материали или вещества за 
първоначалната им цел или за други цели. Рециклирането на ОСР не включва 
оползотворяването на ОСР за получаване на енергия и преработване в материали, които 
ще се използват като горива или за насипни дейности.  
 
„Подготовка за повторна употреба на ОСР“ са дейности по материално 
оползотворяване, представляващи проверка, почистване или ремонт, посредством които 
строителните продукти или компонентите на продукти, които са станали отпадък, се 
подготвят, за да може да бъдат използвани повторно. 
 
Информационно обезпечаване на анализа 
На територията на страната няма налични източници, даващи достоверна информация за 
образувани, рециклирани, оползотворени и депонирани строителни отпадъци на 
национално, регионално и общинско ниво. 
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За изготвяне на настоящия анализ е използвана информация от Националния 
стратегически план за управление на строителни отпадъци 2011- 2020 г., в който са 
направени експертни оценки по отношение на ОСР. Относно ОСР за територията на 
Община Несебър източник на информация са Областна администрация, Общински план за 
развитие на Община Несебър (2014-2020г.). 
 
Национални цели за периода до 2020 г. 
Основна стратегическа цел, която е поставена в ЗУО и в НПУО 2014-2020 г., е до 2020г. в 
България да бъде развита система за управление на ОСР, която да осигури степен на 
рециклиране и оползотворяване на тези отпадъци: 

- до 1 януари 2016 г. - най-малко 35 на сто от общото тегло на отпадъците; 
- до 1 януари 2018 г. - най-малко 55 на сто от общото тегло на отпадъците; 
- до 1 януари 2020 г. - най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците. 

Други важни стратегически цели са предотвратяването и намаляването на количеството на 
образуваните ОСР, като по този начин се намалява необходимостта от изграждането на 
нови депа и други съоръжения за третиране на строителни отпадъци чрез широко 
въвеждане на практики за селективно разрушаване, както и събиране и съхраняване на 
ОСР на строителната площадка по начин, осигуряващ в максимална степен тяхното 
последващо използване. 
 
Отпадъци от строителство и разрушаване на територията на Община Несебър 
До 2006г. генерираните строителни отпадъци са депонирани на площадката на 
общинското депо, разположено, в местността ”Несебърска мера” в землището на 
гр.Несебър. Количествата на депонираните строителни отпадъци, с код и наименование 17 
01 07- смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни 
от упоменатите в 17 01 06 и 17 05 06- изкопни земни маси, различни от упоменатите в 17 
05 05, съгласно Наредба №2/2014г. за класификацията на отпадъците до посочената 
година е 43 522 тона. 
 
Към момента, Община Несебър, не разполага с изградено депо за строителните отпадъци, 
получени от строителство и разрушаване на сгради и съоръжения на територията й. 
 
В разпоредбите на Наредба №6 за опазване на околната среда на територията на Община 
Несебър са регламентирани действията, които трябва да бъдат предприети по третиране и 
транспортиране на строителни отпадъци и земни маси, образувани при строително 
монтажни работи. Когато тези дейностите касаят обекти, за които се издава разрешение за 
строеж и се открива строителна линия, и/или обекти, от които общото количеството на 
строителните отпадъци и земни маси надвишава 1куб.м., отговорните лица подават 
заявление, въз основа на което Община Несебър издава “Разрешение за третиране и 
транспортиране на строителни отпадъци и земни маси”, като посочва маршрута за 
извозване на отпадъците. Разрешение се издава за всеки отделен обект. Разходите за 
транспортирането са за сметка на лицата, генерирали строителните отпадъци и земни 
маси, като за депонирането (обработката на строителните отпадъци и земни маси) се 
заплаща такса, в съответствие с количествата, посочени в разрешението, утвърдена от 
Общински съвет по предложение на кмета на общината. 
 
При извършване на вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения, 
от които общото количество на формираните строителни отпадъци не надвишава 1куб.м., 
отговорното лице е длъжно преди започване на ремонтните работи: да съхранява 
отпадъците на територията на обекта и да ги извози до определеното за целта депо; или да 
ползва (срещу заплащане) специализиран контейнер, предоставен му от Община Несебър, 
имаща разрешение за извършване на дейността. 
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Приетите на общинските депа строителни отпадъци и земни маси се оползотваряват по 
начин, включващ основно дейности, свързани с подравняване и запръстяване на 
отделните пластове натрупани отпадъци, като се използват за покритие на дневните 
работни участъци в клетките за неопасни отпадъци при експлоатацията на съответното 
депо. 
 
Съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО), като задължение на общините се 
посочва отговорността за организирането на събирането, оползотворяването и 
обезвреждането на ОСР образувани от ремонтната дейност на домакинствата на 
територията на съответната община. Общината има ангажименти по отношение на 
строителните отпадъци и в случаите, когато тя самата е Възложител на строителни 
дейности или на дейности по разрушаване на сгради, включително принудително 
премахване на строежи. В тези случаи дейностите по транспортиране (събиране и 
транспортиране), в съответствие с §1, т.41 и 43 от ДР на ЗУО на отпадъците от 
строителство и разрушаване на територията на общината се извършват от Община 
Несебър, съгласно регистрация по чл.35, ал.3 от ЗУО и Регистрационен документ № 02-
РД-184-01 от 30.07.2014г., изменен и допълнен с Решение № 02-РД-184-02 от 02.07.2015г., 
в които са посочени разрешените количества и начина на транспортиране на отпадъците. 
Транспортирането на отпадъците ще се извършва при спазване на изискванията на чл.29 
от ЗУО и наредбата по чл.43, ал.1 от ЗУО. Дейностите за подготовка преди 
оползотворяване и/или обезвреждане, материално оползотворяване, както и по 
обезвреждане на строителни отпадъци ще се извършват от лица, притежаващи документ 
по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците. 
 
Основни източници на строителни отпадъци в Община Несебър са физически и 
юридически (както и самата община) лица, извършващи дейности по строителство и 
разрушаване. Строителството в общината е силно развито, предвид това, че Община 
Несебър е най–голямата туристическа агломерация на Българското Черноморие. 
Образуваните количества строителни отпадъци на територията на Община Несебър до 
този момент не са подлагани на предварително третиране. На площадката на ПСО-
гр.Несебър е инсталирано съоръжение за третиране на отпадъци от строителна и 
строително ремонтната дейност и едрогабаритни отпадъци. Капацитета на трошачката е 
311 куб.м/ч. За общините Несебър и Поморие се очакват строителни и едрогабаритни 
отпадъци да бъдат в обем от 400 кг./жител годишно. 
 
Площадката за третиране на строителни отпадъци на територията на ПСО –гр.Несебър е 
оразмерена за приемане и обработване на: 

- 17 01 01 - бетон; 
- 17 01 02 – тухли; 
- 17 01 03 – керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия; 
- 17 01 07 – смеси от или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки, 

фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06; 
- 17 03 02 – асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите 

в 17 03 01; 
- 17 06 04 – изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03; 
- 17 09 04 – смесени отпадъци от строителството и събаряне, различни от 

упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03; 
- 20 03 07 – обемни отпадъци. 
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Трошачката е оборудвана с два комплекта валове за строителни и за едрогабаритни 
отпадъци. Натрошените материали след пресяване биват разделени на фракции: 

 по-малки от 12 мм;  
 от 12 мм до 36 мм; 
 по – големи от 36 мм. 

 
На площадката ще се извършва приемане на широк диапазон отпадъци – обемисти 
домакински отпадъци (шкафове, гардероби, легла, дивани, фотьойли, матраци и др. ), в 
количество около 3000 т/год. Отпадъкът е с код и наименование: 20 03 07 – обемни 
отпадъци. 
 
Разделно събраните отпадъци от домакинствата /едрогабаритни отпадъци/ ще се предават 
за последващо обезвреждане или оползотворяване на лица, притежаващи разрешение, 
комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 от закона за управление 
на отпадъци, за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно 
Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците, въз основа на писмен 
договор. 
 
Преминалите през трошачката строителни отпадъци ще се използват за настилка на 
общински пътища. 
 
На Регионалното депо „Братово-Запад“, също е осигурена площадка за третиране на 
строителни отпадъци. На територията на площадката се разрешава приемането на 
следните отпадъци с код и наименование, съгласно Комплексно разрешително №385-
Н0/2009г. за обект „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Камено, Бургас, 
Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе": 

 17 01 01 – бетон; 
 17 01 02 – тухли; 
 17 01 03 - керемиди, плочки, фянсови и керамични изделия; 
 17 01 07 – смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фянсови и керамични 

изделия, различни от упоменатите в 17 01 06; 
 17 02 01 – дървесен материал; 
 17 02 02 – стъкло; 
 17 02 03 – пластмаса; 
 20 03 07 – обемни отпадъци, 

Приетите отпадъци ще се третират в мобилна трошачка, с капацитет от 10 000 t/y., която е 
разположена на площадката за третиране, с цел тяхното раздробяване, временно 
съхранение и последващо предаване за оползотворяване. 
Разрешава се и приемане, с цел оползотворяване на: 

- 17 05 04 почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03; 
- 17 05 06 изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05; 
- 20 02 02 почва и камъни, 

в общо количество до 10 000 т/год. Заедно с получените от предварителното третиране 
отпадъци на притежателя на разрешителното ОП „Чистота Еко“ се разрешава 
оползотворяване на отпадъците с код и наименование посочени по-горе, чрез 
подравняване на терени, запръстяване на отделните пластове и при рекултивацията на 
клетките за депониране на отпадъци към "Регионално депо за неопасни отпадъци за 
общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и 
Сунгурларе", с. Братово. 
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Основни изводи и препоръки относно отпадъците от строителство и 
разрушаване(ОСР) 
1: Липсва информация за общо генерирани отпадъци от строителство и разрушаване  на 
територията на Община Несебър, оползотворени ОСР, морфологичен състав и източници 
на този поток отпадъци; 

2: Не е налична информация, относно количествата ОСР от ремонтна дейност на 
домакинства, който поток отпадъци, съгласно ЗУО е ангажимент на общината за 
оползотворяване или обезвреждане; 
3: Въпреки описаните в общинската наредба, в т.ч. Наредба №6 за опазване на околната 
среда на територията на Община Несебър, забрани относно нерегламентираното 
изхвърляне и третиране на строителни отпадъци, основен проблем в общината е 
изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови отпадъци или отпадъци от 
опаковки, с което се намалят количествата на разделно събраните отпадъци и съответно 
тяхното обезвреждане.  
4: С въвеждане в експлоатация на регионалната система за управление на отпадъците 
всички разделно събрани строителни отпадъци ще бъдат третирани на обособената 
площадка за строителни отпадъци на ПСО - гр. Несебър, като натрошените материали ще 
се разделят по фракции, което ще даде възможност част от рециклираните строителни 
материали да се използват отново в строителството. 

 


