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3. Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците 
 
В обхвата на настоящия анализ ще бъдат анализирани инфраструктурата на битови 
отпадъци и инсталации и съоръжения за третиране на утайките от ГПСОВ. Управлението 
на тези потоци са от компетенциите на Община Несебър. Ще бъде анализирана и 
инфраструктурата за третиране на отпадъци от строителство и разрушаване, тъй като 
управлението на макар и на малка част от този поток отпадъци, съгласно ЗУО, е също от 
компетенциите на месните власти, а от друга страна общината е генератор на ОСР, в 
случаите на качеството си на възложител на строително–монтажни дейности по 
строителство и разрушаване. 
 
Анализът на инфраструктурата за управление на отпадъците се стреми да даде отговор на 
следните въпроси: 

 Осигурената, изграденатa и в процес на изграждане инфраструктура достатъчна ли 
е за третиране на отпадъците на територията на общината и за постигане на целите 
за рециклиране и оползотворяване на отпадъците, поставени пред местните власти; 

 Необходима ли е допълнителна инфраструктура за подобряване на услугите и 
постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците; 

 Какви са основните изводи и препоръки. 
 
Информационно обезпечение на анализа 
Необходимата информация за нуждите на анализа на инфраструктурата за управление на 
отпадъците се съдържа в различни документи и информационни източници. На практика 
няма изградена цялостната информационна база данни, в която информацията да е 
систематизирана и да обхваща всички аспекти на инфраструктурата, както във 
регионален, така и във времеви разрез. Поради тази причина за целите на анализа бе 
компилирана информация от различни източници, например информация за предстоящите 
за изграждане инсталации бе набрана от прединвестиционните проучвания на проекти, 
финансирани от ОПОС 2007-2013 г. 
 
3.1. Анализ на инфраструктура за битови отпадъци 
Анализът на инфраструктурата за управление на битовите отпадъци е направен относно 
двата компонента на инфраструктурата: 

 Площадки, съоръжения и инсталации за третиране на битовите отпадъци; 
 Съдове и техника за събиране и транспортиране на битовите отпадъци – където се 

разглеждат съдовете за събиране на битови отпадъци и транспортна техника за 
сметоизвозване, които са част от системата за управление на отпадъците. 

 
Развитие на инфраструктурата за третиране на битовите отпадъци 
До този момент (август 2015г.), единствения начин за третиране на битовите отпадъци, 
генерирани на територията на Община Несебър е депонирането. Отпадъците се депонират 
на Депо за битови отпадъци, разположено в м. „Балабана“, землището на гр.Обзор и на 
Депо за неопасни отпадъци, намиращо се в м. „Чешме тарла“, землище с.Равда, Община 
Несебър. 
През последните години Община Несебър, предприе действия към решаване на 
проблемите свързани с управлението на отпадъците, генерирани на територията й. 

 Организираното сметосъбиране и транспортиране на битовите отпадъци, обхваща 
100% от населените места в общината и се извършва от Общинско управление 
„БКС“ – гр. Несебър; 

 Сключени са договори с организации за оползотворяване на масово 
разпространени отпадъци, с цел насочването им към осигурената от тях 
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инфраструктура, както и с организация за оползотворяване на опаковки за разделно 
събиране на хартия, метал, пластмаса и стъкло от потока битови отпадъци; 

 Общината е член на „Регионално сдружение за управление на отпадъците – Регион 
Бургас“ с още 8 общини- Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Поморие, Руен, Средец 
и Сунгурларе; 

 На територията на общината е изградена претоварна станция за отпадъци (ПСО)– 
Несебър, която е компонент от проекта Регионалната система за управление на 
отпадъците в регион Бургас, финансиран от ОП “Околна среда” 2007-2013г.; 

 Предприети са действия по отношение третирането на строителните отпадъци, като 
на претоварната станция е обособена площадка, снабдена със съоръжение за 
третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет 311 куб.м/час; 

 До 2019г. се предвижда изграждане и въвеждане в експлоатация на инсталация за 
компостиране на територията на ПСО-Несебър. За тази цел е предвиден и 
потенциал за увеличаване капацитета на ПСО – Несебър; 

 
Основни технически характеристики и капацитет на инфраструктурата за третиране 
на битови отпадъци 
 
Депа за депониране на битовите отпадъци 
На територията на общината всички събрани битови отпадъци се пренасочват за 
депониране на две депа: 

 Депо за неопасни отпадъци, разположено в м. „Чешме тарла“, землище с.Равда, 
Община Несебър, и 

 Депо за битови отпадъци, разположено в ПИ№53045.234.565 по КК на м. 
„Балабана“, землище на гр.Обзор, Община Несебър; 

 
Състоянието на депата не отговаря на екологичните изисквания. Проблемите са свързани 
с липсата на дренажна система за улавяне на инфилтрата и сметищните газове, скатови 
канавки за улавяне на дъждовните води и др. Освен това проблем създава и формата на 
откосите на депонираните отпадъци. 
 
Община Несебър е член на Регионалната система за управление на отпадъците - регион 
Бургас. С извозването на отпадъците на регионалното депо ще се преустанови 
депонирането им на общинските депа в землището на с. Равда и гр. Обзор. 
 
3.1.1. Регионално депо 
Регионалното депо за битови отпадъци, обслужващо общините: Айтос, Бургас, Камено, 
Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе, намиращо се ПИ №000046, 
000047, 000014 и 000043, землище на с. Полски извор, Община Камено е напълно 
изградено. Площадката на Регионалното депо „Братово-Запад“ е разположена в Община 
Камено на 650 m западно от съществуващото депо „Братово“, в м. “Манолов гроб”. 
Депото отстои на 2 км южно от с. Братово и на около 10 км от гр. Бургас. Регионалното 
депо заема площ от около 27.9 хектара. Обектът е втора категория по Наредба №1от 2003 
г. - чл.4, ал.4, буква "г" - съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци /или чл. 137, 
ал.1, т. 2, буква"г"от ЗУТ/.  
 
Депо за неопасни отпадъци – клетка 1 
Клетка 1 е разположена на обща площ от 6 хектара, с капацитет 400 000 тона. 
Експлоатационния живот на Клетка №1 е 5 години (2015-2019г.), като той може да бъде 
удължен до 7 години, предвид факта, че депото е оборудвано с инсталации за сепариране 
и компостиране, с което се цели да се депонират само тези отпадъци, които не подлежат на 
оползотворяване, рециклиране или повторна употреба. 
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Съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС), депото попада в обхвата на 
приложение №4 - Депа, приемащи над 10 тона отпадъци на денонощие или с общ 
капацитет над 25 000 тона, с изключение на депата за инертни отпадъци. 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", разрешеният капацитет на съществуваща клетка е следният: 
 
Таблица 3-01: Капацитет на съществуваща Клетка 1 на Регионално депо „Братово – Запад“ 
 

№ Инсталация 

Позиция на 
дейността по 

Приложение № 
4 на ЗООС 

Капацитет, 
тона 

отпадъци/ 
24часа 

Капацитет, 
тона 

отпадъци 

1 

"Регионално депо за неопасни отпадъци 
за общините Камено, Бургас, Айтос, 
Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, 
Средец и Сунгурларе", с. Братово, 
състоящо се от: 

- Клетка №1 

5.4 220 400 000 

 
Инсталация за предварително третиране – сепарираща инсталация за смесен битов 
отпадък 
Сепарирането е метод, при който отпадъците се разделят ръчно или механично по 
компоненти и от общият поток битов отпадък, при което се извличат оползотворимите и 
рециклируеми отпадъци. Останалите след сепарирането отпадъци, които не могат да 
бъдат използвани се депонират на депо за неопасни отпадъци и/или в съоръжения за 
термично третиране .Чрез сепарирането обемът на отпадъците за депониране се намалява 
значително, с което се удължава експлоатационния срок на депата. 
 
На Регионалното депо, приетите битови отпадъци преминават през сепарираща 
инсталация. Инсталацията за сепариране е предназначена за неопасни битови отпадъци, с 
цел осъществяване на предварителното им третиране до достигане на критериите за 
последващото екологосъобразно рециклиране или оползотворяване. В резултат от 
експлоатацията на сепариращата инсталация ще бъдат постигнати поставените 
индикативни цели за рециклиране и опозотворяване на битови отпадъци, заложени в 
Националната програма за управление дейностите по отпадъците: 

 Намаляване на теглото на постъпилите на територията на регионално депо 
неопасни отпадъци, предназначени за депониране; 

 Максимално увеличаване на теглото на постъпилите отпадъци, годни за 
последващо рециклиране или оползотворяване. 

 
Сепариращата инсталация е с капацитет 80 000 т/год. смесени битови отпадъци 
Инсталацията за предварително третиране се състои от няколко сектора – входящ сектор, 
сепариране, бункерно пространство и балиране. Входящият сектор е отделен от 
площадката за постъпващи отпадъци с цел предпазване на съоръженията от замърсяване. 
Ръчно отделените и разделени по видове оползотворими суровини: минимум пластмаси, 
хартия, РЕТ бутилки, метали, RDF (калорични отпадъци за изгаряне с оползотворяване на 
енергията) се балират, като готовите бали се складират в отделен склад, от където се 
извозват към крайни предприятия за оползотворяване при натрупване на достатъчно 
количество. 
Съгласно проектната си документация тя има следните основни параметри: 

- Работни дни в година 261 дни/год.; 
- Максималното натоварване на инсталацията- 306 тона дневно; 
- Капацитет на съоръжението (на час) 44 т/час; 
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- Обемното тегло на постъпващите битови отпадъци е 500 кг/куб.м. 
 
Компостираща инсталация за разделно събрани залени и градински отпадъци. 
Компостирането е форма на рециклиране, при която биоотпадъка се превръща в компост 
и чрез него може отново да се включи в естествения кръговрат на веществата, влизайки в 
изграждането на живата материя.  
 
С въвеждане на регионалната система за управление на отпадъците, всички разделно 
събрани зелени отпадъци ще се извозват до регионалното депо, където се подлагат на 
компостиране. Инасталцията е с капацитет за 13 000 т/год. Съгласно КР№ 385-Н0/2009г. 
разрешеното за компостиране годишно количество на 5 000 тона. Процесът на 
компостиране е аеробно разлагане, който ще преминава през следните фази: интензивно 
компостиране, стабилизация и узряване. 
 
Зелените отпадъци, които пристигат сепарирани на площадката за компостиране се 
раздробяват с помощта на дробилна машина (шредер), хомогенизират и се оформят на 
редовете с купове на обособена открита площадка. Добрата система за компостиране 
трябва да осигурява контрол на температурата и аеробни условия, като е осигурена 
система за въздух, която е напълно автоматизирана. Под всеки куп  са монтирани 3 броя 
аериращи канали, в които са разположени перфорираните въздуховоди, с цел избягване на 
анаеробни процеси. През същите канали се отвеждат и инфилтриралите води от купа по 
време на първа фаза. 
 
За всеки стадии е обособена зона на площадката: открита площадка – зона за интензивно 
компостиране, стабилизация и консервация, и покрита площадка за складиране на готов 
компост с метален навес. Стабилизирания готов компост се пресява и пакетира при което 
се получава готов продукт, които може да се използва като почвен подобрител за 
повишаване на плодородието. Продължителността на периода на компостиране е 
ориентировъчно 8 седмици и около 7 компостиращи цикъла могат да се извършват за 
година. 
 
Площадка за трошачка за едрогабаритни отпадъци 
На площадката ще бъде разположена дробилка за едрогабаритни отпадъци, която ще може 
да приема и обработва 20 000 т/год. отпадъци, с капацитет 15 т/ч. 
 
Площадка за строителни отпадъци, разделяни на фракции. 
Годишното количество строителни отпадъци, които постъпят на площадката за обработка 
е 10 000 тона. На площадката ще бъде инсталирана трошачка с капацитет от 25т/ч, като 
натрошените материали ще се разделят по фракции, което ще даде възможност част от 
рециклираните строителни материали да се използват отново в строителството. 
 
Площадка за временно съхранение на разделно събрани отпадъци от домакинствата 
(ЕКОПАРК) 
На територията на Регионалното депо е ситуирана площадка, отредена за склад за 
временно съхранение на опасни и специфични отпадъци (Екопарк). Съоръжението ще 
бъде използвано за “претоварна” станция за опасни отпадъци от бита: лекарства и 
химикали негодни за употреба, луминисцентни лампи, използвани батерии и акумулатори 
и други отпадъци, съдържащи живак, отработени масла и други сходни материали. 
Опасните отпадъци ще бъдат разделяни и съхранявани, като транспортирането им до 
специални инсталации за третиране ще бъде организирано при натрупване на определено 
количество, което да оправдава организирането на транспорта.  
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На обособената площадка за временно съхранение на разделно събрани отпадъци от 
домакинствата са осигурени: 

- Закрити контейнери с капаци за разделно събрани отпадъци от домакинствата 
(метал, картон и хартия). Поставени са общо 9 контейнера по 10 куб.м. всеки, от 
които 3бр. за  метал, 3 бр. за картон и 3 бр. за хартия.  

- Контейнери тип Бобър с вместимост 1100 л. – осигурени са по 1 бр. за зелено, бяло 
и кафяво стъкло; 

- Контейнери тип Бобър – 1100 л, осигурени са общо 4 броя от които 1 бр. за хартия; 
1 бр. за пластмаси и 2 бр. за опаковки; 

- Асиметричен контейнер с подвижна предна страна – 3 бр. по 10куб.м. за 
едрогабаритни отпадъци и 3бр. по 10 куб.м. за дърво; 

- Еко контейнер с капаци с пружинен механизъм за консервни кутии - 2,5 куб.м.; 
- Контейнер за луминисцентни лампи; 
- Вани РЕНD - за съхранение на агресивни води акумолатори; 
- Бидони от НDPЕ – 220 л. за батерии; 
- Бидони от НDРЕ – 220 л. за бои; 
- Бидони от НDРЕ – 220 л. за разтворители; 
- Бидони от НDРЕ– 220 л. за автомобилни масла; 
- Бидон от НDРЕ – 50 л. за малки батерии; 
- Бидон от НDРЕ – 50 л. за кухненски мазнин; 
- Контейнер за международен транспорт 800 л. – за лекарства 

 
Освен това разглежданото регионално депо е разположено до съществуващото депо 
“Братово” и близостта на двете площадки дава възможност за организиране и изграждане 
на общи съоръжения за третиране на инфилтрата и биогаза. 
 
3.1.2. Претоварна станция (ПСО - гр. Несебър) 
Претоварните станции се считат за целесъобразни, в случаите че е налице значително 
количество генерирани отпадъци, както и значително разстояние от депото. За 
Регионалното депо „Братово-Запад“ са предвидени и изградени две претоварни станции - 
ПСО Карнобат, обслужваща Общините Карнобат и Сунгурларе и ПСО Несебър за 
обслужване на Община Несебър и Поморие. Претоварна станция за отпадъци - Несебър е 
третия компонент от Регионалната система за управление на отпадъците в регион Бургас. 
Разположена е в местността “Чешме тарла” на границата на Общините Несебър и 
Поморие в непосредствена близост до старото депо за отпадъци в зeмлището на с. Равда, 
върху терен, определен за временно депо и претоварна станция за неопасни отпадъци на 
общината. С решение на общинския съвет Несебър е изготвен ПУП по задание на Община 
Несебър, и с Решение №КЗЗ-1 от 27 февруари 2007г. е променено предназначението на 
земята. Площта на площадката е 12.1 декара. 
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Снимка 1-01: Претоварна станция за отпадъци – гр.Несебър 

 
На Претоварната станция за отпадъци ще се извършват дейности по предварително 
третиране (уплътняване) на битови отпадъци от населението на Община Несебър и 
Община Поморие. Претоварната станция е с капацитет за 15 000 тона битови 
отпадъци/годишно, 1 000 – 2 500 тона на месец (по-високата месечна стойност се отнася 
за трите ваканционни месеца, когато следва да се приемат отпадъци от туристи). 
 
Транспортирането на отпадъците ще се извършва с товарни автомобили. 
Сметосъбиращите автомобили от общините Несебър и Поморие, транспортират 
отпадъците до претоварната станция на територията на Община Несебър – ПСО Несебър, 
където отпадъците се уплътняват в контейнери 24 куб.м. и се транспортират до 
регионалното депо по 2 бр. в транспортна композиция от контейнеровоз и ремарке, като 
дължината на маршрута в едната посока е 55 км.  
 
ПСО - гр. Несебър разполага с: 
Сграда за приемане и везна 
Сградата за Претоварната станция е на две нива, разположена централно на площадката. 
Горното ниво, където сметоизвозните камиони разтоварват събраните отпадъци, е с 
минимална светла височина 7,05 м., която осигурява безпроблемното им разтоварване, 
като се избягва разнасянето на леки фракции в околното пространство. На това ниво се 
намира зала за контрол – за пряко наблюдение към контейнерите, към бункера и за 
цялостно контролиране на процеса. На долното ниво, е разположено помещението с 
претоварната преса (компактор), съобразено с размерите на техниката. Входовете на 
сградата се намират от северозапад – откъм стопанския двор на високото ниво, където две 
гаражни повдигащи се врати поемат два броя сметоизвозни автомобила, пълни с 
отпадъци. Камионите влизат в сградата на заден ход, за да изсипят съдържанието си в 
бункер – фуния в дъното на вътрешното пространство. 
Претоварното съоръжение е със следните технически характеристики: 

- Капацитет – 311 куб.м./ч, което съответства на 60 т/ч; 
- Приемателен бункер – 27 куб.м.; 
- Механичен релсов път с 3 броя траверсни колички, за контейнери с обем 24 куб.м.; 

Пресата е снабдена с напълно автоматизирана електронна система за контрол на всички 
функции. Също така е снабдена с хидравлично отварящо устройство, което автоматично 
затваря или отваря вратата на контейнера. Компактора е окомплектован с автоматизирани 
хидравлични куки за контейнера с които става откачането или закачането на контейнера. 
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Хидравличната преса е направена според Европейските стандарти 98/37/ЕГ и утвърдена 
от здравните и безопасни служби на Европейския съюз. Отговаря на изискванията на 
Директива 89/392/ ЕИО, хармонизиран стандарт EN 692 „Механични преси – 
безопасност”, ободрен от Европейския комитет по стандартизация или еквивалент. 
Пресата е изцяло проектирана според защитния клас и изпълнява изискванията на 
Регулация на превенцията за инциденти. Камерата на пресата е направена изцяло от 
високо-устойчива HARDOX стомана, което я прави подходяща за претоварването на 
битови отпадъци. 
 
Технически параметри на Статичен компактор WERNER WEBER: 

- Входящ отвор за зареждане – 2000 х 1700 мм; 
- Обем при едно движение – 3.34 куб.м; 
- Работна компактираща сила на буталото – 28 N/см2; 
- Тегло – 4590 кг; 
- Размери – дължина – 5.98 м, ширина – 2.50 м, височина – 1.50 м; 
- Мотор - 15 KW, трифазен – 400V, 50 HZ, 50A; 
- Максимална обработваща способност на час – 311 куб.м.; 
- Пресата е направена от грапава HARDOX – 400 стоманена конструкция с 

хоризонтално бутало, работещо по полиамидни водачи; 
- Автоматизирана система за регулиране нивото на хидравличната сила, както и 

електрическа система за достигане на максимално уплътняване; 
- Сензор за изключване при ниско налягане; 
- Хидравлични куки за контейнери, които са с пълна автоматизирана система за 

прикачване и откачване на контейнерите, свързани с траверсната система;  
- Хидравлично устройство за автоматично отваряне и затваряне на вратата – тип 

гилотина; 
- Хидравлично натискащо устройство, затварящо отворите между спирачния лост и 

буталото за избягване разстоянието между отпадъка и компакторът когато 
контейнерът не е в подходяща позиция; 

- Всички повърхности са грундирани с пласт SA – 2.5, 60 микрона грундиран пласт с 
40 микрона боя; 

Към пратоварната станция е изграден механичен релсов път с място за 3 броя колички, 
ситуиран пред долното ниво на претоварната станция. Върху траверсните колички се 
слагат контейнерите за пресовани отпадъци с капацитет 24 куб.м., които поемат натиска 
при работата на компактора. Предвидена е автоматична затваряща система за контейнери. 
След напълването им се извозват с автовлакове да депо „Братово-Запад”. 
 
Извозването на уплътнените отпадъци се осъществява с два камиона/влекачи за 
автокомпозиция 2х24 куб.м. с прицеп за контейнер 24 – 2 бр., всеки един състоящ се от 
един камион/влекач, едно ремарке и четири броя контейнери с обем 24 куб.м. 
 
Контейнерна площ за приемане и сортиране на битови и едрогабаритни отпадъци 
(екопарк). 
Екопарка е разположен в непосредствена близост до входа на ПСО с площ 1563 кв.м, 
включващ и паркинг за автомобили на служители на ПСО. Настилката е асфалтобетон, 
площадката е оградена с бордюри. Функцията, която ще изпълнява Екопарка е приемане 
на отпадъците и временното им съхраняване до предаването им за крайно обезвреждане, в 
съдове или определени складови площадки в рамките на терена на Екопарка. Поради тази 
причина Екопарка ще представлява набор от покрити и открити складови площи за 
отделните видове отпадъци, които населението може да извозва и предава. Предвиден е 
КПП и кантар на входа на Претоварна станция за отапъдици – Несебър. Разположението 
на контейнерите и ЕКО Складовете дават възможност за свободен достъп на гражданите 
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до всеки един контейнер, както и безпрепятственото им натоварване и извозване до 
местата за тяхното обезвреждане или до пунктове за рециклиране. 
 
Екопарка е с предназначение за разделно събиране на следните потоци отпадъци: 

 Битови отпадъци от хартия, картон, метали, пластмаси и стъкло: 
Предвижда се събиране на около 20000 т/година отпадъци от хартия, картон, пластмаси и 
стъкло. Системата за разделно събиране на битови отпадъци ще обхваща отпадъци със 
следните кодове и наименования съгласно Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация 
на отпадъците - ДВ, бр. 66 от 8 август 2014 г: 

- 20 01 01 – хартия и картон; 
- 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки; 
- 20 01 40 – метали; 
- 15 01 04 – метални опаковки; 
- 20 01 39 – пластмаси; 
- 15 01 02 – пластмасови опаковки; 
- 20 01 02 – стъкло; 
- 15 01 07 – стъклени опаковки; 
- 16 01 19 – пластмаси; 
- 16 01 20 – стъкло; 
- 19 12 01 – хартия и картон; 
- 19 12 04 – пластмаса и каучук; 
- 19 12 05 – стъкло; 
- 20 01 39 – пластмаса; 
- 02 01 04 – отпадъци от пластмаси; 
- 02 01 10 – метални отпадъци; 
- 03 03 08 – отпадъци от сортиране на хартия и картон , предназначени за 

рециклиране; 
- 16 01 19 – пластмаси; 
- 16 01 20 – стъкло; 
- 17 02 02 – стъкло; 
- 17 02 03 – пластмаса; 
- 17 04 05 – желязо и стомана; 

 
Отпадъците от хартия, картон, пластмаси, стъкло и отпадъци от опаковки ще се събират 
разделно в обособени за целта контейнери, обозначени с код и наименование на отпадъка, 
съгласно изискванията на Наредба №2/2014г., с цел недопускане на смесването им. Ще се 
предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или 
регистрационен документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъци и/или на 
организация по оползотворяване. Не се предвижда третирането им на площадката. 
 

 Опасни битови отпадъци: 
Тези отпадъци включват бои и покрития, продукти от автомобили (антифриз, масла), 
химичните вещества и препарати, използвани в домакинствата, вкл. дезинфектанти и др.  
Максималния капацитет на Екопарка по отношение на количеството на опасните битови 
отпадъци, което ще се събира е около 300 т/год. Опасните битови отпадъци са със 
следните кодове и наименования: 

- 20 01 13* – разтворители; 
- 20 01 26* – масла и мазнини, различни от упоменатите в 20 01 25; 
- 20 01 27* – бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни 

вещества; 
- 20 01 29* – перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества; 
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Разделно събраните опасни битови отпадъци ще се предават за последващо обзвреждане 
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. 
 

 Масово разпространени отпадъци: 
Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, негодни за 
употреба батерии и акумулатори /НУБА/, отработени масла,  в количество около 1 600 
т/год. 

- 16 02 11* – излязло от употреба оборудване, съдържащо 
хлорофлуорвъглеводороди, HCFC, HFC; 

- 16 02 13* – излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти, 
различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12; 

- 16 02 14 – излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове 
от 16 02 09 до 16 02 13; 

- 20 01 23* – излязло от употреба оборудване, съдържащо 
хлорфлуорвъглеводороди; 

- 20 01 35* – излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, 
различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти. 

- 20 01 36 – излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, 
различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35; 

- 20 01 21* – флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак; 
- 16 06 01* – оловни акумулаторни батерии; 
- 16 06 02* – Ni-Cd батерии; 
- 16 06 03* - живак – съдържащи батерии; 
- 16 06 04 – алкални батерии (с изключение на 16 06 03); 
- 16 06 05 – други батерии и акумулатори; 
- 16 07 08* - отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти; 
- 20 01 33* – батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, 

както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии; 
- 20 01 34* - батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33; 
- 13 01 10* - нехлорирани хидравлични масла на минерална основа; 
- 13 01 11* - синтетични хидравлични масла; 
- 13 01 13* - други хидравлични масла; 
- 13 02 05* - нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на 

минерална основа; 
- 13 02 06* - синтетични моторни и смазочни масла за зъбни предавки; 
- 13 02 08* - други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки; 
- 13 03 07* - нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална 

основа; 
 
Разделно събраните масово разпространени 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. 
 
Участъците, на които ще се извършват дейностите по временно съхраняване на ИУЕЕО 
ще се оборудват и експлоатират съгласно изискванията към площадките за временно 
съхраняване на отпадъци по Приложение №2 от Наредбата за третиране и транспортиране 
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на производствени и опасни отпадъци /ПМС 53/1999 г. – ДВ бр.29/99 г./ и съгласно 
Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (Приета с ПМС 
№ 256 от 13.11.2013 г., обн., ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.). ИУЕЕО 
ще се събира и временно съхранява по начин, който не възпрепятства повторното му 
използване, рециклиране и оползотворяване. 
 
Временното съхраняване на приетите на екопарка НУБА се извършва в затворени 
специализирани съдове. Дейностите с НУБА ще се извършват съгласно изискванията на 
Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори 
(приета с ПМС №351 от 27.12.2012г.). 
 
Съдовете, където се събират отработените масла и отпадъчните нефтопродукти ще бъдат 
надписани и ще бъдат изолирани от околната среда, ще бъдат поставени в екосклад. 
 

 Градински отпадъци: 
Тези отпадъци включват биоотпадъци от поддържане на обществените площи, паркове и 
градини, в количество около 5 000 т/год., с код и наименование: 20 02 01 – биоразградими 
отпадъци. Към зелените отпадъци спадат: 

- Отпадъци от градини и паркове (растителни остатъци, като листа, окосена 
трева, изрезки от храсти и дървета от общинския сектор); 

- Изрезки от дървета, храсти и окосена трева от частния сектор (градини на 
домакинства, овощни и зеленчукови градини); 

- Зелени отпадъци от гробищни паркове; 
- Крайпътна зеленина (растителни остатъци от поддържката на крайпътната 

зеленина). 
Събраните градинските отпадъци ще се извозват до площадката за компостиране на 
зелени отпадъци на Регионално депо „Братово-Запад”. 
 
На Екопарка ще се събират и временно съхраняват отпадъци, които населението ще 
извозва до ПСО. Контейнерите са разположени по периферията, под формата на буквата 
„П”. Поставени са указателни табели с информация за видове контейнери и отпадъци, 
които ще се изхвърлят в тях. 
Спецификация на контейнерите в Екопарка: 

 Закрит контейнер с капаци за битови отпадъци – КАРТОН - 10 куб.м. – 3 броя; 
 Закрит контейнер с капаци за битови отпадъци – ХАРТИЯ - 10 куб.м. – 3 броя; 
 Контейнер тип „Бобър” със спирачки  - АЕРОЗОЛНИ ОПАКОВКИ – 1 100 л; 
 Контейнер тип „Бобър” със спирачки  - ГРАДИНСКИ ОТПАДЪЦИ – 1 100 л – 2 

броя; 
 Контейнер тип „Бобър” със спирачки  - ЗЕЛЕНО СТЪКЛО – 1 100 л; 
 Контейнер тип „Бобър” със спирачки   - БЯЛО СТЪКЛО – 1 100 л; 
 Контейнер тип „Бобър” със спирачки   - КАФЯВО СТЪКЛО – 1 100 л; 
 Контейнер за луминисцентни лампи  - 1 000 л; 
 Вана РЕНD – за съхранение на агресивни води АКУМУЛАТОРИ – 2 броя; 
 Вана РЕНD – за съхранение на агресивни води – 4 броя; 
 Бидон от НDРЕ – БАТЕРИИ – 220 л – 6 броя; 
 Бидон от НDРЕ – БОЯ - 220 л – 6 броя; 
 Бидон от НDРЕ – РАЗТВОРИТЕЛИ - 220 л – 6 броя; 
 Бидон от НDРЕ – АВТОМОБИЛНИ МАСЛА  - 220 л – 6 броя; 
 Бидон от НDРЕ – МАЛКИ БАТЕРИИ - 50 л – 1 броя; 
 Бидон от НDРЕ – КУХНЕНСКИ МАЗНИНИ  - 50 л – 1 броя; 
 Еко склад – 33.10 куб.м. – 2 броя; 
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 Контейнер тип „Бобър” със спирачки   - ХАРТИЯ – 1 100 л – 1 брой; 
 Контейнер тип „Бобър” със спирачки   - ПЛАСТМАСИ – 1 100 л – 1 брой; 
 Контейнер тип „Бобър” със спирачки   - РVC ОПАКОВКИ – 1 100 л – 2 брой; 
 Контейнер тип „Бобър” със спирачки   - ТЕТРАПАК – 1 100 л – 1 брой; 
 Контейнер за международен транспорт – ЛЕКАРСТВА – 800 л – 1 брой; 
 Контейнер за международен транспорт – РЕНТГЕНОВИ ОТПАДЪЦИ – 800 л – 

1 брой; 
 Асиметричен контейнер с подвижна предна страна – ЕДРОГАБАРИТНИ 

ОТПАДЪЦИ – 10 куб.м. – 3 броя; 
 Асиметричен контейнер с подвижна предна страна – ДЪРВО – 10 куб.м. – 3 

броя; 
 ЕКО контейнер с капаци с пружинен механизъм – КОНСЕРВНИ КУТИИ – 2,5 

куб.м. – 1 брой; 
 
Компостиращо съоръжение (проект) 
Към момента (2015г.) на територията на Претоварната станция за отпадъци – гр.Несебър 
не е инсталирано компостиращо съоръжение. В съответствие с изискванията на Закона за 
управление на отпадъците и Наредбата за третиране на биоотпадъците, Община Несебър 
ще кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г“ за 
изграждане на инсталация за компостиране на площадката на ПСО-гр.Несебър. Очаква се 
тя да бъде пусната в експлоатация най-късно до 2019 г. 
Съгласно морфологичния състав на отпадъците, в общината годишно се генерират 61,6% 
биоразградими отпадъци, от които 28,4% са „зелени отпадъци“. На база на тези данни е 
изчислено, че за 2013г. общо образуваните зелени отпадъци са 13 291 т/год., а за 2014г. 
тяхното количество е около 10 053 т/год. Въвеждането на компостираща инсталация на 
територията на ПСО – Несебър е от изключително важно значение, предвид посочените 
количества генерирани зелени отпадъци само за Община Несебър. 
 
Съоръжение за третиране на строителни отпадъци 
На територията на ПСО – гр.Несебър е предвидена площадка за третиране на отпадъци от 
строителна и строително-ремонтна дейност и едрогабаритни отпадъци. На площадката ще 
се приемат отпадъци от населението от строителна и строително – ремонтна дейност, 
както и едрогабаритни отпадъци. Приетите отпадъци ще бъдат подлагани на третиране с 
мобилна роторна трошачка. Съоръжението и площадката за третиране на строителните и 
едрогабаритни отпадъци е подробно разгледано в анализа на инфраструктура за отпадъци 
от строителство и разрушаване, които е част от настоящия анализ. 
 
3.1.3 Пунктове за изкупуване на битови отпадъци от хартия и картон, метал 
пластмаса и стъкло, площадки/места за предаване на ИУЕЕО, излезли от употреба 
гуми, негодни за употреба акумулатори, отработени масла, включени в системата на 
организации за оползотворяване на МРО или индивидуално изпълняващи цели за 
МРО 
 
На територията н общината частни площадки– изкупвателни пунктове за ресурси с 
пазарна стойност. Този вид инфраструктура не се осигурява от общината, тъй като тя е 
изцяло бизнес инициатива. Поради факта, че количествата битови отпадъци от хартия и 
картон, метали, пластмаса и стъкло, които се събират в тези пунктове и се предават за 
рециклиране, се отчитат при изпълнение на целите за рециклиране на битовите отпадъци 
от общината, те също са предмет на разглеждане в настоящия анализ. 
 
Съгласно информацията публикувана от ИАОС, в следващите таблици са представени 
пунктовете за изкупуване на следните видове отпадъци: 
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 Пунктовете за изкупуване на битови отпадъци на територията на Община Несебър.  
 
Таблица 3-02: Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с 
битови отпадъци на територията на Община Несебър 

Фирма Местоположение на площадката 
Битов отпадък с код и 

наименование, съгласно 
Наредба №2/2014г 

Стандарт- инвест 
Площадка № 1 - кв. "Сл бряг - запад" 

имоти № 51500.508.202.2 и № 
51500.508.202 

20 01 01 - хартия и картон, 
20 01 39 – пластмаси 
20 01 40 - метали 

Атлант-Кръстев-
Валентин Върбанов Площадка № 1 -гр. Обзор,ул."Раковски"№4 20 01 01 - хартия и картон 

Стоян Строй Площадка № 1 - гр. Несебър, местност 
"Инджекьойско блато" 

20 01 01 - хартия и картон 
20 01 02 – стъкло 
20 01 39 – пластмаси 
20 01 40 – метали 

Иполита- Златка 
Иванова 

Площадка № 1 - с. Тънково, м-т "Бабини 
драки" ПИ 73571.31.22 

20 01 01 - хартия и картон 
20 01 02 – стъкло 
20 01 39 – пластмаси 
20 01 40 – метали 

Стандарт- инвест Груп Площадка № 1 - гр. Несебър, кв. "Слънчев 
бряг - Запад" 

20 01 01 - хартия и картон 
20 01 39 – пластмаси 

Източник ИАОС 
 
 Пунктовете за изкупуване на отпадъци от опаковки на територията на община 

Несебър: 
 

Таблица 3-03: Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с 
отпадъци от опаковки на територията на Община Несебър 

Фирма Местоположение на 
площадката 

Отпадък с код и наименование, 
съгласно Наредба №2/2014г 

Стандарт- инвест Площадка № 1 - кв. "Сл бряг - 
запад" имоти № 
51500.508.202.2 и № 
51500.508.202 

15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки 
15 01 02 - Пластмасови опаковки 
15 01 04 - Метални опаковки 

Стоян Строй Площадка № 1 - гр. Несебър, 
местност "Инджекьойско 
блато" 

15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки 
15 01 02 - Пластмасови опаковки 
15 01 04 - Метални опаковки 
15 01 07 - Стъклени опаковки 

ИПОЛИТА - 
ЗЛАТКА 
ИВАНОВА 

Площадка № 1 - с. Тънково, м-т 
"Бабини драки" ПИ 73571.31.22 

15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки 
15 01 02 - Пластмасови опаковки 
15 01 07 - Стъклени опаковки 

СТАНДАРТ – 
ИНВЕСТ – ГРУП 

Площадка № 1 - гр. Несебър, 
кв. "Слънчев бряг - Запад" 

15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки 
15 01 02 - Пластмасови опаковки 

      Източник ИАОС 
 
 Пунктовете за изкупуване на излезли от употреба гуми на територията на Община 

Несебър: 
Таблица 3-04: Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с 
отпадъци с код 16 01 03 

Фирма Местоположение на площадката Отпадък с код и наименование, 
съгласно Наредба №2/2014г 

Екомаш Площадка № 1 - с. Равда, м-т 
"Чешме тарла", ПИ 61056.15.20 16 01 03 - Излезли от употреба гуми 

Стоян Строй Площадка № 1 - гр. Несебър, 
местност "Инджекьойско блато" 16 01 03 - Излезли от употреба гуми 
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 Пунктовете за изкупуване на излезли от употреба моторни превозни средства: 
 

Таблица 3-05: Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с 
отпадъци 

Фирма Местоположение на площадката Отпадък с код и наименование, 
съгласно Наредба №2/2014г 

Стандарт- 
инвест 

Площадка № 1 - кв. "Сл бряг - 
запад" имоти № 51500.508.202.2 и 

№ 51500.508.202 

16 01 04* - Излезли от употреба превозни 
средства 
16 01 06 - Излезли от употреба превозни 
средства, които не съдържат течности или 
други опасни компоненти 

Стоян Строй Площадка № 1 - гр. Несебър, 
местност "Инджекьойско блато" 

16 01 04* - Излезли от употреба превозни 
средства 
16 01 06 - Излезли от употреба превозни 
средства, които не съдържат течности или 
други опасни компоненти 

      Източник ИАОС 
 
 Пунктовете за изкупуване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) 

На територията на общината, лицата притежаващи документ за извършване на дейности с 
НУБА са представени в следващата таблица: 
 
Таблица 3-06: Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с 
отпадъци 

Фирма Местоположение на площадката Отпадък с код и наименование, 
съгласно Наредба №2/2014г 

Стандарт- 
инвест 

Площадка № 1 - кв. "Сл бряг - 
запад" имоти № 51500.508.202.2 и 

№ 51500.508.202 

16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии 
16 06 02* - Ni-Cd батерии 
16 06 04 - Алкални батерии (с изключение 

на 16 06 03) 
16 06 05 - Други батерии и акумулатори 

Стоян Строй Площадка № 1 - гр. Несебър, 
местност "Инджекьойско блато" 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии 

      Източник ИАОС 
 
3.1.4. Инсталации за оползотворяване на сметищен газ 
Процесът на биоразпадане, който минерализира органичните части на отпадъците 
произвежда инфилтрат и сметищен газ. Последният основно се състои от метан (CH4), 
въглероден двуокис (CO2) и водни пари и в по-малка степен в зависимост от 
обстоятелствата, също съдържа амоняк (NН3) и кислород (O2). Газът се развива при 
началото на анаеробното разпадане на отпадъците и това може да продължи десетилетия, 
до приключване на биоразпадането.  

Сметищният газ обикновено е наситен с влага и е корозивен. Ако не се контролират 
надеждно, емисиите на сметищен газ могат да предизвикат повишен риск от пожари и 
експлозии, токсичност, задушаване и други опасности както и измиране на 
растителността. 
 
На общинското депо в с. Равда се предвижда също да бъде изградена инсталация за 
улавяне на сметищния газ. Предвижда се изграждане на един газов кладенец, в най-
високата част на депото. Газовия кладенец ще бъде изграден от външна дренажна тръба с 
диаметър 560 мм HDPE с дължина 4.0 м., перфорирана с елиптични отвори, в която се 
насажда перфорирана тръба с елиптични отвори от HDPE с дължина 4.25 м, завършваща с 
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фланец. Свободното пространство между двете тръби се запълва с промита баластра със 
зърнометричен състав на материала в границите 16 – 32 мм. Към вътрешната дренажна 
тръба посредством фланец се присъединява тръба от неръждаема стомана с дължина 5.0 
м. В долната част на стоманената тръба са предвидени хоризонтални дренажни тръби с 
диаметър 90 мм за събиране на отделения газ от газовия дренаж. Газоплътността се 
гарантира, като между стоманената тръба и минералния запечатващ слой се изгражда 
запълващ слой от бентонит. Газовият кладенец завършва с шапка. Инсталацията ще 
продължи да функционира над 20 г. след закриването на депото – до изчерпването на 
отделяния от него сметищен газ. 
 
За улавяне и отвеждане на формиралия се биогаз в тялото на Клетка №1 на Регионалното 
депо е предвидено изграждането на газоотвеждаща система. Системата за събиране на 
газове се състои от следните елементи: 

 Кладенци за събиране на газ (газови кладенци ГК); 
 Дренажен слой за газовете (газов дренаж) и перфорирани събирателни тръби в 

него; 
 Неперфорирани преносни тръби за газ с изходни кладенци за кондензат (КК), 

разположени в най-ниската точка на тръбопровода; 
 Факел за изгаряна на сметищния газ. 

 
Газовите кладенци се разполагат на разстояние 50 - 100 т един от друг. 20-те броя газови 
кладенци за Клетка №1 ще се изграждат поетапно съответстващо на периода на 
експлоатация на клетката за депониране и паралелно с депонирането на отпадъците. 
Изграждането им започва след първия работен хоризонт. Предвидена е и цялостна 
система за оползотворяване на биогаз на емисиите от старото депо за ТБО “Братово” и 
новото Регионално депо. След приключване експлоатацията на първа клетка от новото 
депо, улавяното количество биогаз от там ще бъде подавано посредством транспортен 
газопровод до газ-станцията и третирано съвместно с биогаза от старото депо. 
Инсталацията за производство на енергия ще бъде разположена на старото депо, 
намиращо се в съседство. Факелното съоръжение ще бъде изградено на площадката на 
старото депо. 
 
За депото за ТБО “Братово” общото количество на метан за 2000г. се изчислява 
приблизително на 2,4 мил. куб. м. метан за година или средно 270 куб.м/ч., достигайки 
максимум от около 3.0 мил. куб.м за година или около 340 куб.м/ч. Съществуващите 
емисии на биогаз от депото съдържат около 50% метан и 35% СО2.  
 
3.1.5. Инфраструктура за събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци  
На територията на Община Несебър, организираното събиране и транспортиране на 
отпадъците се извършва от структурите на Общинско управление „БКС“ – гр. Несебър, 
като се обслужват всички населени места на територията на Община Несебър. Основната 
й дейност се състои в сметосъбиране, сметоизвозване и поддръжка на транспортните 
средства, озеленените площи, пътни настилки и тротоари 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. 
 
Съгласно горецитираното решение в следващата таблица са посочени количествата и вида 
на разрешените за събиране и транспортиране отпадъци: 
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№ 
Вид на отпадъка Количество 

(тон/тод.) Произход Код Наименование 

1. 17 01 07 
смеси от бетон, тухли, керемиди, плочи, 
фаянсови и керамични изделия, различни 
от упоменатите в 17 01 06 

2000 от домакинства, 
учредения, търгвия 

2. 17 02 01 дървесен материал 4000 от улици, тротоари и 
паркове 

3. 17 02 02 стъкло 2000 от домакинства, 
учредения, търгвия 

4. 17 02 03 пластмаса 2000 от домакинства, 
учредения, търгвия 

5. 17 03 02 
асфалтови смеси, съдържащи други 
вещества, различни от упоменатите в 17 
03 01 

6000 от улици, тротоари и 
площади 

6. 20 03 01 смесени битови отпадъци 80000 от домакинства, 
учредения 

7. 20 03 02 отпадъци от пазари 4000 от търговия 
8 20 03 03 отпадъци от почистване на улици 16000 от улици и тротоари  

9. 20 03 06 отпадъци от почистване на 
канализационни системи 1000 от канализационни 

системи 

10. 20 03 07 обемни отпадъци 3000 от домакинства, 
учредения, търгвия 

11. 17 05 04 почва и камъни, различни от 
упоменатите в17 05 03 100000 от изкопи 

12. 17 05 06 изкопни маси, различни от упоменатите в 
17 05 05 200000 от изкопи 

13. 17 09 04 
смесени отпадъци от строителство и 
събаряне, различни от упоменатите в 17 
09 01, 17 08 02, 17 09 03 

100000 
от събаряне и/или 
строеж на сгради и 
съоръжения 

14. 20 02 01 биоразградими отпадъци 10000 от паркове и градини 
15. 20 02 02 почва и камъни 16000 от паркове и градини 

 
За 2014г. на територията на общината от Общинско Управление „БКС“ са се обслужвали 
следния брой съдове: 

- кофи пластмасови 240 л. – 5856 броя; 
- кофи пласмасови 110 л. – 900 броя; 
- контейнер тип „Бобър“ 1.1 куб.м. подцинковани - 1139 броя;  
- контейнер тип „Бобър“ 1.1 куб.м. пластмасови – 1578 броя; 
- контейнер 4 куб.м. - 20 броя;  
- кошчета улични 50 л. - 2414 броя; 
- кошчета с дървен обков – 115 броя; 
- кошчета за кучешки отпадъци – 20 броя 

 
Всяка година общинска администрация, дейност „Чистота“, закупува нови съдове за 
събиране на смесени битови отпадъци за допълване на системата си по населените места в 
общината. Ежегодно се извършва ремонт на контейнерите, като някои от тях се подменят, 
поради тяхната амортизация. 
За 2015г. е отчетена необходимостта от закупуване на следните съдове: 

- кофи пластмасови 240 л. – 150 броя; 
- контейнер тип „Бобър“ 1.1 куб.м. подцинковани - 50 броя; 
- контейнер тип „Бобър“ 1.1 куб.м. пластмасови – 100 броя; 
- кошчета улични 50 л - 170 броя; 
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Ежегодно се определят районите и честотата за организираното сметосъбиране и 
сметоизвозване, въз основа на издадена от Кмета на общината заповед, като при 
необходимост се поставят контейнери на нови точки в населените места за подобряване 
ефективността на системата. Разпределението на съдовете за събиране на смесените 
битови отпадъци по населените места е организирано съгласно разработената от 
Министерство на околната среда и водите Методика за определяне на броя и вида на 
необходимите съдове и техника за събиране и транспортиране на отпадъци. 
 
Събирането на отпадъците се извършва от 59 превозни средства: 

№ Марка Модел Регистрационен 
номер 

1. ИСУЗУ НКР А 54 64 ВВ 
2. МАН 8.150 А 25 76 АН 
3. ИСУЗУ НПР А 38 96 АР 
4. ДАФ ФА 75.240 А 58 60 ВА 
5. ДАФ АЕ 64 Н А 05 19 ВТ  
6. МЕРЦЕДЕС 308 Д А 52 65 ВА 
7. МЕРЦЕДЕС 816 АТЕГО А 23 49 КН 
8. ИВЕКО 75 Е 15 К А 75 07 КР 
9. МАН 26.3100 ТГА 03 А 74 59 КР 
10. ЗИЛ 130 А 40 37 ВК 
11. МАН 24.272 А 89 23 КА 
12. МАН 24.242 А 89 26 КА 
13. МАН 24.232 ФВЛ А 24 97 АР 
14. МАН 24.232 ФВЛ А 24 98 АР  
15. МАН 17.192 А 59 17 АТ 
16. МАН 17.232 А 59 18 АТ 
17. МАН Ф 07 А 35 16 ВК 
18. МАН Ф 07 А 05 10 ВТ 
19. ИСУЗУ НКР 70 П А 93 46КА 
20 МЕРЦЕДЕС 815 АТЕГО А 74 60 КР 
21. ИВЕКО ЕВРОКАРГО А 18 32 КТ 
22. ИСУЗУ НПР А 18 89 КТ 
23. МИЦУБИШИ ФУЗО КАНТЕР 3 Ц 11 А 18 87 КТ 
24. МАН 26.310 ТГА 03 А 92 03 КМ 
25. ИВЕКО-САМОСВАЛ ЕВРОКАРГОМ400Е18К А 86 90 КР 
26. ИВЕКО-СМЕТОСЪБИРАЩ ЕВРОКАРГОМЛ150Е22К А 92 16 КР 
27. ИСУЗУ-СМЕТОСЪБИРАЩ NQR70P А 24 95 КН 
28. МЕРЦЕДЕС ROAL ASSISTANCE1117 А 79 40 КМ 
29. МЕРЦЕДЕС 2531 А 3869 КН 
30. МЕРЦЕДЕС 2527 Л А 90 32 КМ 
31. МЕРЦЕДЕС 815 АТЕГО А 78 43 КР 
32. МЕРЦЕДЕС АТЕГО АТЕГО 918 К А 67 40 КВ 
33. ДАФ ФА 75.240 А 70 88 ВА 
34. ТЕРБЕРГ ТСР 1000 А 17 73 ВН 
35. ШКОДА МАДАРА А 36 16 МА 
36. ИВЕКО 130 Е15 А 78 47 КР 
37. ГАЗ-53 53 Д А 32 11 КТ 
38. ИВЕКО ML75 E15 А 41 96 КТ 
39. БАГЕР ТОВАРАЧ NEW HOLLAND А 04 156 
40. NEW HOLLАND NEW HOLLANDL 150 А 05 414 
41. СМЕТОСЪБИРАЧ ЩАЕР 891.170 А 94 53 КК 
42. СМЕТОСЪБИРАЧ ЩАЕР 19 С 24 А 19 24 КА 
43. МЕРЦЕДЕС СМЕТОСЪБИРАЧ 22 22 А 44 61 КВ 
44. САМОСВАЛ РЕНО JU 60 D А 43 89 ВК 
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№ Марка Модел Регистрационен 
номер 

45. ФОРД КАРГО 2532Д Е5 А 2708 ММ 
46. МЕРЦЕДЕС 2629 ЕКОНИК А 3052 ММ 
47. ФОРД КАРГО1826 Е5 А 2849 МВ 
48. АВИЯ Д120 А 2191 МК 
49. ИВЕКО ДЕЙЛИ А 3218 МВ 
50. ИВЕКО МЛ80Е21РП А 4483 МВ 
51. МЕРЦЕДЕС 2628Л ЕКОНИК А 4670 МВ 
52. МЕРЦЕДЕС 918 АТЕГО А 2240 МК 
53 ИВЕКО МЛ180Е24 А2241 МК 
54. ФОРД КАРГО 1825  А 3237 МВ 
55. ИВЕКО ДЕЙЛИ 35Ц17 А 3239 МВ 
56. ФОРД КАРГО CTL1 А 1565 МС 
57. ФОРД КАРГО CTL1 А1566 МС 
58. БМД ПЦ 22.2 BMDRK20.1 А 0186 ЕМ 
59. БМД ПЦ 22.2 BMDRK20.1 А 0185 ЕМ 

 
Финансирането на разходите по сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците, както и 
за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, обезвреждането на 
отпадъците, чрез депониране, експлоатацията на депата на територията на Община 
Несебър и др. се извършва, чрез „Такса битови отпадъци”/ТБО/ по реда на Закона за 
местни данъци и такси /ЗМДТ/. Образуването на таксата се извършва след изготвяне и 
одобряване на план- сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане 
на чистотата за съответната година. 
 
Отпадъци от сгурия и пепел от домакинствата 
Не е решен проблемът с разделното събиране на отпадъците от изгарянето на дърва и 
въглища през отоплителния сезон – пепел и сгурия. Към 2014г. посочените отпадъци от 
домакинствата се изхвърлят, извозват и третират със смесените битови отпадъци. При 
смесване с въглищни остатъци, сгурия и пепел се променя състава на отпадъците в посока 
по-висока плътност и понижено съдържание на рециклируеми материали. При изсипване 
на не добре загасени отпадъци от горенето на дърва и въглища се повреждат и 
контейнерите. Друг негативен ефект от запалването на отпадъците в контейнерите е 
временното, но силно замърсяване на въздуха в района на контейнерите с горящи 
отпадъци.  
 
С Решение № 997 от Протокол №28/19.12.2014 г. на основание чл. 21 ал.1 т.6, т.8 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.52 от Закона за 
общинската собственост Общински съвет-Несебър, създава Общинско предприятие, с 
наименование ОП „Управление на отпадъците – Несебър”, със следния предмет на 
дейност: 

- управление, експлоатация и поддържане на Претоварна станция за отпадъци 
Несебър; 

- уплътняване и претоварване на битовите отпадъци на специализирани контейнери; 
- транспортиране на контейнерите с отпадъци до регионалното депо; 
- третиране на строителни отпадъци на територията на ПСО – гр.Несебър. 

 
3.1.6. Инфраструктура за разделно събиране на отпадъци 
 Разделно събиране на отпадъци от опаковки  

Действащата в Община Несебър система за разделно събиране на отпадъци от опаковки 
съответства на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и на 
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конкретните изисквания от глава трета, раздел ІІ от Наредбата за опаковките и отпадъците 
от опаковки. 
 
Между Община Несебър и „ЕКОБУЛПАК“АД-гр.София е сключен Договор 
№93/29.03.2012г. за сътрудничество в областта на разделното събиране на отпадъци от 
опаковки, Допълнително споразумение №320/17.12.2012г. и Анекс №106/10.04.2013г. 
Съвместната дейност на общината с „ЕКОБУЛПАК“АД-гр.София, датира от 23.06.2008г., 
въз основа на което фирмата изпълнител изгражда и поддържа ефективна система за 
разделно събиране на отпадъците от опаковки, прилагайки т. нар. „дву-контейнерен 
модел“ – с жълти и зелени съдове. Жълтите съдове, тип „Бобър“ (съд с капак) са с обем 
1100 л., са предназначени за отпадъци от хартия, пластмаса и метал, а зелените – тип 
„Иглу“ с обем 1400 л. служат за разделно събиране на стъклени опаковки. Към настоящия 
момент на територията на общината са разположени 155 броя жълти контейнери тип 
„Бобър“ и 29 броя зелени контейнери тип „Иглу“. На склад се съхраняват 39 броя жълти и 
4 броя зелени контейнери. 
 
Съдовете за разделно събиране на отпадъците от опаковки се обслужват както следва: 

- Бобър жълт 1100 л.: 
o три пъти седмично в периода 01.06.-30.09., и 
o веднъж седмично в периода 01.10.-31.05. 

- Иглу зелено 1400 л.: 
o веднъж на три месеца, и 
o през останалото време по заявка. 

 
Обслужването на системата за разделно събиране в Община Несебър се извършва от 
фирма „СОРТ КОМЕРС“ ЕООД, с която „ЕКОБУЛПАК“АД има договор за 
предварително третиране на разделно събраните отпадъци. Отпадъците се извозват на 
плащадка в с Хаджидимитрово, Община Тунджа, където се подлагат на предварително 
третиране в сепарираща инсталация. 
 
 Разделното събиране на излезли от употреба гуми 

Община Несебър е сключила Договор №342/04.08.2015г. за сътрудничество в областта на 
разделното събиране на излезли от употреба гуми с „ЕКОМЕДИАНА-2010“ АД. Съгласно 
изискванията на Наредбата за третиране на излезли от употреба гуми, отпадъците от ИУГ 
могат да се предават на площадката на Претоварната станция за отпадъци – гр.Несебър. 
До 04.08.2015г., дейностите по разделното събиране на излезлите от употреба гуми са 
извършвани от „Екомаш“ ООД, въз основа на сключен договор. На територията на 
общината съществуват фирми, извършващи продажба и смяна на гуми, които имат 
сключени договори с организации по оползотворяване на излезли от употреба гуми. 
 
 Разделното събиране на излезли от употреба МПС 

Община Несебър има сключен Договор № 243/13.06.2013 г. за организиране на дейности 
по събиране, съхраняване, и разкомплектоване на ИУМПС и по повторна употреба, 
рециклиране и/или  оползотворяване на отпадъци от МПС с „БЪЛГАРСКА 
РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД -  гр. София, която извозва ИУМПС до площадките 
на организацията. 
 
 Разделното събиране на негодни за употреба  батерии и акумулатори 

Община Несебър е сключила Договор № 81/21.03.2013 г. за НУБА с “ТРАНСИНС 
БАТЕРИ”ООД–гр. Варна и Допълнително споразумение № 220/05.06.2013г. В следващата 
таблица са посочени местата за поставяне на съдове за разделно събиране на портативни 
НУБА: 
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№ Име на обекта Адрес 
1 Сгада на Община Несебър – до заседателна зала гр. Несебър, ул.“ Еделвайс“ 10 
2 Дирекция „Транспорт и пропускателен режим“ гр. Несебър ул. „Струма“ 6 
3 Отдел „Търговия“ гр. Несебър, ул.“ Еделвайс“ 4 
4 Отдел „Екология“ гр. Несебър, ж.к. „Младост“ 62 

5 У-ние „Общински гори, селско и горско 
стопанство“ 

гр. Несебър, ул. „Хан Крум“ 

6 СОУ „Л. Каравелов“ гр. Несебър, ул. „Л.Каравелов“ 
7 ОДЗ „Я. Лъскова“ гр. Несебър 
8 ОЗД „К. Малина“ гр. Несебър 
9 Общински детски комплекс гр. Несебър 
10 ПГ по  Туризъм к.к Слънчев бряг 
11 ЦДГ „Слънце“ к.к Слънчев бряг 
12 Кметство, гр. Свети Влас гр. Свети Влас 
13 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ гр. Свети Влас 
14 ОДЗ „Делфинче“ гр. Свети Влас 
15 Кметство с. Равда с. Равда 
16 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Равда 
17 ОДЗ „Мечо Пух“ с. Равда 
18 Кметство с. Оризаре с. Оризаре 
19 ОУ „Г.С. Раковски“ с. Оризаре 
20 ЦДГ „Радост“  с. Оризаре 
21 Кметство с. Гильовца с. Гильовца 
22 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Гильовца 
23 ЦДГ „Усмивка“ с. Гильовца 
24 Кметство с. Кошарица с. Кошарица  
25 ОУ „“ Свети Иван Рилски с. Кошарица  
26 ЦДГ „Детски свят“ с. Кошарица  
27 Кметство с.Тънково с.Тънково 
28 ОУ „Васил Левски“ с.Тънково 
29 ЦДГ „Пролет“ с.Тънково 
30 Кметство гр. Обзор гр. Обзор 
31 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ гр. Обзор 
32 ОДЗ „Обзорче“ гр. Обзор 
 
Организацията по оползотворяване на излезли от употреба портативни батерии събира 
стари батерии и чрез търговската мрежа, където се продават батерии и където 
организациите по оползотворяване на батерии са поставили свои съдове. Съдовете за 
разделно събиране на НУБА се обслужват винаги при необходимост и задължително един 
път годишно в периода от 01.11. до 15.12. 
 
 Разделното събиране на биоразградими отпадъци 

В общината няма въведена система за разделно събиране на биоразградими в т.ч и 
биоотпадъци, а са част от общия поток битови отпадъци. До момента в общината не са 
осигурени съдове и техника за събиране и извозване на разделно събраните хранителни и 
кухненски отпадъци. Не е въведена и система за домашно компостиране. В селските 
райони разделно се събира оборски тор, който след изсушаване се използва за наторяване 
на градините и земеделските земи. В тези райони най-често срещаните практики за 
третиране на биоотпадъци са: използване на кухненски и градински отпадъци за храна на 
животните; натрупване на смесени купчини от оборски тор, растителни и кухненски 
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отпадъци в полето; купчините не се обръщат, но след една до три години могат да се 
използват като подобрител на почвата; изгаряне на градински отпадъци и листа. 
 
На територията на ПСО – гр.Несебър е осигурена площадка на която ще се събират 
разделно събраните биоразградими отпадъци, в т.ч. и зелени отпадъци от почистването на 
паркове и градини. 
 
3.2. Анализ на инфраструктура за отпадъци от строителство и 
разрушаване 
Предвижданията на законодателството по отношение на строителните отпадъците е ново 
и цели третиране на строителните отпадъци за тяхното повторно използване. За 
отпадъците от строителството и разрушаване също са поставени национални цели за 
рециклиране и оползотворяване, както и за влагането на тези отпадъци в строителството 
на рециклирани такива.  
 
За изпълнение на целите и изискванията е необходимо да бъде изградена нужната 
инфраструктура за това. На територията на Община Несебър са предприети своевременни 
мерки за осигуряването ѝ. На ПСО –гр.Несебър е осигурена площадка за третиране на 
строителни и едрогабаритни отпадъци. Достъпът до нея се контролира от КПП и минава 
през електронен кантар, на който се извършва замерването на количеството постъпващи 
строителни и едрогабаритни отпадъци. Приетите на площадката строителни отпадъци ще 
бъдат подлагани на третиране с мобилна трошачка, като натрошените материали ще се 
разделят по фракции, което ще даде възможност част от рециклираните строителни 
материали да се използват отново в строителството за настилка на общински пътища. 
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.  
 
На площадката, съгласно ПМС №277 от 05.11.2012г. е обособена приемна зона за типа и 
количеството отпадъци, както и площи за временно съхранение на строителни отпадъци 
(СО) – готова продукция. Натрошаването на СО може да се осъществи на три фракции, в 
зависимост от търсенето на пазара: по –малки от 12 мм, от 12до 36 мм и по-големи от 36 
мм. Поради ограничената площ, с която разполага площадката, периода за съхранение на 
готовата продукция е 5 работни дни. 
 
Площадката 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. 

 
За разтоварване и съхранение на едрогабаритните отпадъци (шкафове, гардероби, легла, 
дивани, фотьойли, матраци и др. ), в количество около 3000 т/год. е предвидена зона от 95 
кв.м. Обособени са клетки по видове постъпващи строителни отпадъци, по видове 
натрошени строителни отпадъци, за постъпващите и за натрошените едрогабаритни 
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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. 
 
Предвидени са 2 броя контейнери – асиметрични с подвижна предна страна – 10 куб.м. 
Единият е сборен за метали, хартия и пластмаса. Той е необходим за разделянето на 
строителните материали и други горе посочени, в случай, че са попаднали при докараните 
строителни материали. Другият контейнер се предвижда за строителни отпадъци. 
 
С предприетите действия по отношение на строителните отпадъци би могло да се 
достигнат поставените цели относно тяхното третиране. 
 
3.3. Анализ на инфраструктура за третиране на утайките от ГПСОВ  
Предвижданията за третиране на утайките, както на национално, така и на световно ниво 
са чрез употребата им в земеделието като почвен подобрител, чрез използването им за 
рекултивация на нарушени терени, енергийно оползотворяване и/или чрез 
компостирането им. При всички варианти е необходимо достигането на добро качество на 
утайката, преди използването й за каквато и да било цел. Качествените характеристики на 
третираните утайки от ПСОВ „Несебър-Сл. 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. Именно в тази насока работи 
„Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД – гр.Бургас - оператор на пречиствателните 
станции за отпадъчни води на територията на Община Несебър, като планира единствено 
оползотворяване на утайките в земеделието, чрез обмен на информация с представители 
на „Стопанска академия“ за популяризиране на употребата на утайки от пречистване на 
отпадъчни води сред по –големите земеделски производители. 
 
Основни изводи и препоръки 
1: Общината е организирала разделното събиране на 5 от големите потоци отпадъци на 
територията си чрез сътрудничество с организации за масово разпространени отпадъци, 
получили разрешение за съответната дейност от МОСВ, като е осигурила необходимата 
инфраструктура за събиране, транспортиране и последващо оползотворяване на отпадъци 
от опаковки, ИУМПС, ИУЕЕО, излезли от употреба гуми, батерии и акумулатори; 
2: Изградена е ефективна система за организирано сметосъбиране, чрез осигуряване на 
съдове и техника за извозване на смесените битови отпадъци, която обслужва 100% от 
населението на общината. Съдовете се подменят и допълват ежегодно. 

3: Община Несебър изпълнява изискванията на ЗУО за осигуряване на площадки, на 
които гражданите могат да оставят разделно събраните опасни отпадъци от бита, от 
ремонтна дейност, едрогабаритни отпадъци, рециклируеми, зелени и други разделно 
събрани отпадъци. Всички граждани могат да предават отпадъците на територията на 
ПСО-Несебър на обособената площадка за приемане и сортиране на битови и 
едрогабаритни отпадъци (екопарк) за временно съхраняване до предаването им за крайно 
обезвреждане в съдове или определени складови площадки в рамките на терена. 
4: С изграждане на съоръжение за третиране на строителните отпадъци на територията на 
ПСО-гр.Несебър, която е третия компонент от Регионалната система за управление на 
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отпадъците в регион Бургас, е осигурена необходимата инфраструктура за третиране на 
отпадъците от строителство и разрушаване, генерирани на територията на Община 
Несебър и използването им отново в строителството; 

5: До 2019г. се предвижда изграждане и въвеждане в експлоатация на инсталация за 
компостиране на територията на ПСО-Несебър. За тази цел е предвиден и потенциал за 
увеличаване капацитета на ПСО – Несебър; 
6: В Общината няма разработени и въведени в действие проекти за домашно/фамилно 
компостиране на растителни и биоразградими отпадъци; 
7: На територията на Община Несебър предвижданията за третиране на утайките от 
ГПСОВ са насочени към оползотворяването им в земеделието. 
8: Регионалната система за управление на отпадъците (РСУО) е осигурена с необходимата 
инфраструктура за компостиране на зелени и градински отпадъци. Необходимо е да се 
предприемат действия на регионално ниво за осигуряване на инсталация за анаеробно 
разграждане на биоотпадъци от хранителен произход, с цел постигане на целите за 
оползотворяване на биоразградимите битови отпадъци. 


