
 

 

№ 

Мярка/Дейност 
Бюджет, 

лв. 

Източници на 

финансиране 

Срок за 

реализа-

ция 

Очаквани 

резултати 

 

 

Изпълнение 

 

 

Отговорност 

       Изпълнение на плана за действие към Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци за 2019 г.               
1 Насърчаване въвеждането на 

Стандарт за управление на 

околната среда /СУОС/,      

ISO 14 001:2004. 

 

2 000 

Общински 

бюджет 

 

2019 

Повишаване 

ефективността  на 

системите за 

управление на 

околната среда. 

Общинският проект за стандарт 

ISO 14 001:2004  е  внедрен със 

Заповед № 953/19.08.2008 г. и 

ежегодно се подновява, последно 

на 26.11.2019 г., Сертификат   

№ Е 915918. 

 

 

Община 

Несебър 

 

2 Нормативно регулиране. 

Актуализиране на общин 

ските наредби за опазване на 

околната среда в това число и 

раздела за управление на 

отпадъците. 

Не са 

необходими 

допълнител

ни средства 

Общински 

бюджет 

 

2019 

Изпълнение на 

изискванията на 

законодателството. 

Своевременна актуализация от 

ОбС – гр. Несебър на Наредба № 6 

за опазване на околната среда на 

територията на общината при 

необходимост. 

 

 

Община 

Несебър 

 

3 Създаване на организация за 

разделно събиране на 

растителни и биоразградими 

отпадъци от поддържането на 

паркове, градини, площади, от 

дейността на ресторанти, 

хотели, заведения за 

обществено хранене и др. 

- 
Общински 

бюджет 
2019 

Предотвратяване 

образуването на 

отпадъци и 

екологосъобразно 

третиране. 

Разделно събрани  1627 т  растител 

ни и биоразградими отпадъци на 

обособена площадка на ПСО-

Несебър. 

 

 

 

 

Община 

Несебър 

4 Провеждане на информацион- 

ни кампании за предотвратява 

нето на битови отпадъци, 

ориентирани най-вече към:  

намаляване на образуваните 

отпадъци; устойчиво потребле 

ние; участие в разделното 

събиране (разделяне при 

източника). 

- 
Общински 

бюджет 
2019 

Повишаване 

информираността 

на населението, 

което влияе пряко 

върху количеството 

образувани 

отпадъци. 

Проведени 2 броя  информационни 

кампании  16.05.2019 г. и 

22.10.2019 г. 

Предоставяне на достъп до 

информация за управлението на 

отпадъците и повишаване на 

общественото съзнание относно 

ползите от разделното събиране на 

отпадъците. 

 

 

 

Община 

Несебър 

5 Участие в регионална система 

за управление на отпадъците - 

регион Бургас. 
1 299 382 

Общински 

бюджет 
2019 

Увеличена 

ефективност  на 

системата. 

ПСО – гр. Несебър, ОП „УО” в ПИ 

61056.21.2, м. „Мерата“, с. Равда – 

обезвреждане на отпадъци. 

Община 

Несебър 

 



 

 

№ 

Мярка/Дейност 
Бюджет, 

лв. 

Източници на 

финансиране 

Срок за 

реализа-

ция 

Очаквани 

резултати 

 

 

Изпълнение 

 

 

Отговорност 

6 Оптимизиране на системата за 

увеличаване количеството на 

отпадъците за рециклиране и  

експлоатация на сепарираща 

инсталация. 

 

1 212 566 
Общински 

бюджет, Ооп 
2019 

Увеличена 

ефективност  на 

системата. 

Експлоатация на инсталация за 

предварително третиране на 

смесени битови отпадъци на 

обособена площадка на ПСО – гр. 

Несебър. 

 

Община 

Несебър 

 

7 Оптимизиране на системата за 

управление на отпадъци. 
9 839 478 

Общински 

бюджет 
2019 

Увеличена 

ефективност  на 

системата. 

Обновяване организацията по 

управление на отпадъците дейност 

ОП „БКСО“ . 

 

Община 

Несебър 

 

8 Поддържане на секцията 

„Състояние на околна среда“ 

на интернет страницата на 

общината и публикуване на 

графици за събиране на 

отпадъци, места за временно 

съхранение и предаване на 

различните потоци отпадъци. 

7 200 
Общински 

бюджет 
2019 

Информираност на 

населението  

мерките и 

дейностите. 

Постоянно допълване и актуали 

зиране на секцията в интернет 

сайта. Информиране на населе 

нието относно мерките при 

управление на отпадъците. 

 

 

Община 

Несебър 

План за действие към Подпрограмата за разделно събиране и изпълнение на целите за подготовка за повторна употреба и за 

рециклиране на битовите отпадъци най-малко от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло 

9 

Оптимизиране на системата за 

разделно събиране на 

отпадъците. 

Безвъз -

мездно 
Ооп 2019 

Увеличена 

ефективност  на 

системата. 

Оптимизиране на системата за 

разделно събиране,  съгл. сключен 

Договор № 546/20.09.2019 г.  с 

„ЕКОБУЛПАКБЪЛГАРИЯ”АД –

гр.София за сътрудничество в 

областта на разделното събиране 

на отпадъци от опаковки (хартия 

/пластмаса/стъкло/метал), Доп. 

споразумение № 609/30.12.2019 г. 

Ежегодно изготвяне на план на 

точките и графици за извозване  за 

ефективност на системата. 

 

Община 

Несебър, 

 

 

 

Ооп 



 

 

№ 

Мярка/Дейност 
Бюджет, 

лв. 

Източници на 

финансиране 

Срок за 

реализа-

ция 

Очаквани 

резултати 

 

 

Изпълнение 

 

 

Отговорност 

10 Търсене на съдействие и 

извършване на съвместни 

проверки с органите на реда 

за предотвратяване на нере 

гламентираната намеса при   

управление на системите  за 

разделно и организирано 

събиране на отпадъци. 

Не са 

необходими 

допълнител

ни средства 

Общински 

бюджет 

 

2019 

Намаляване 

нерегламентираното 

събиране на 

отпадъци. 

Съставени 124 броя АУАН и 518 

броя КП и осъществяване на 

постоянен контрол по опазване на 

околната среда на територията на 

общината.  

Община 

Несебър, 

Органите на 

реда 

11 
Оказване на съдействие на 

физически и юридически лица 

към изграждане на площадки 

за предаване и третиране на 

отпадъци от хартия, картон, 

пластмаса и стъкло. 

Не са 

необходими 

допълнител

ни средства 

Общински 

бюджет 
2016-2020 

Увеличаване на 

местата за 

предаване на тези 

отпадъци. 

Увеличаване на количеството 

предадени за рециклиране 

отпадъци. 

Община 

Несебър 

12 Актуализиране размера на сан 

кциите, заложени в общин 

ските наредби за смесването 

на определени отпадъци и 

изхвърлянето на рециклиру 

еми и оползотворими такива в 

контейнерите за смесени 

отпадъци. 

Не са 

необходими 

допълнител

ни средства 

Общински 

бюджет 
2016-2020 

Използване на 

системата по 

предназначение. 

Актуализация на Наредба № 6 за 

опазване на околната среда на 

територията на община Несебър. 

Община 

Несебър 

Общински 

съвет- 

Несебър 

13 Организиране на кампании и 

конкурси с цел 

популяризиране и 

насърчаване на населението 

към използване на метода на 

разделното събиране и 

изхвърляне на отпадъците. 

- 

Общински 

бюджет, 

Ооп 

2019 

Повишаване 

информираността 

на населението. 

Проведени 2 броя  информационни 

кампании  16.05.2019 г. и 

22.10.2019 г. 

 

Община 

Несебър 

Ооп 

14 Изготвяне на ежегодни 

справки на количествата на 

образуваните, събраните и 

предадените за 

оползотворяване отпадъци от 

опаковки. 

 

Не са 

необходими 

допълнител

ни средства 

Общински 

бюджет 
2019 

Информационна 

обезпеченост във връзка 

с постигане целите за 

повторна употреба, 

рециклиране и 

оползотворяване на 
битовите отпадъци. 

Постъпили разделно събрани 

отпадъци от опаковки 306.700 т и 

рециклируеми отпадъци от 

опаковки  113.994 т. 

 

Община 

Несебър, 

Ооп 

 

 



 

 

№ 

Мярка/Дейност 
Бюджет, 

лв. 

Източници на 

финансиране 

Срок за 

реализа-

ция 

Очаквани 

резултати 

 

 

Изпълнение 

 

 

Отговорност 

План за действие към подпрограма за разделно събиране и постигане на целите за биоразградимите битови отпадъци, в т.ч. за 

биоотпадъците 
15 Разделно събиране на 

„зелени“ биоотпадъци от 

обществени места – паркове и 

градини. 

- 

Общински 

бюджет 

 

2019 

Намаляване на 

количеството 

депонирани 

биоотпадъци. 

Разделно събрани  1627 т.  расти- 

телни и биоразградими отпадъци 

на обособена площадка на ПСО-

Несебър. 

Община 

Несебър 

План за действие към подпрограма за прилагане на изискванията за строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради 
16 Водене на отчетност за 

количествата на предадени и 

оползотворени строителни 

отпадъци. 

Не са 

необходими 

допълнител

ни средства 

Общински 

бюджет 

 
2019 

Водене на отчетност 

и контрол върху СО  

Образувани и третирани СО 3075 т  

на обособена площадка на ПСО-

Несебър. 

 

Община 

Несебър 

17 Водене на отчетност за 

количествата на вложените 

рециклирани материали в 

строителството. 

Не са 

необходими 

допълнител

ни средства 

Общински 

бюджет 

 

2016-2020 

Изпълнение на 

изискванията на 

законодателството- 

Контрол върху плановете за 

управление на СО и отпадъци от 

разрушаване на сгради. 

Община 

Несебър 

18 Определяне на длъжностни 

лица за съгласуване и 

одобрение, както и за 

последващ контрол на 

планове за управление на СО. 

Не са 

необходими 

допълнител

ни средства 

Общински 

бюджет 
2016-2020 

Изпълнение на 

целите за СО. 

Контрол върху дейностите на 

управление на СО. 

Община 

Несебър 

План за действие към подпрограма за изпълнение задълженията на общината с оглед изграждане на системите за разделно събиране на 

масово разпространени отпадъци 

19 

Оказване на пълно съдействие 

на организациите по 

оползотворяване на МРО, с 

които е сключен договор за 

събирането и предаването им. 

Не са 

необходими 

допълнител

ни средства 
Общински 

бюджет 
2016-2020 

Изпълнение 

изискванията на 

законодателството 

за събиране на МРО 

Въведено разделно събиране, скл. 

Договори  за сътрудничество с Ооп:  

-Договор №82/21.03.2013г. за ИУЕ ЕО 

с “ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИК 

ЛИРАЩА КОМПАНИЯ”АД гр. Варна 

и Доп. спораз. №221/05.06. 2013г; 

-Договор №81/21.03.2013г. за НУ БА с  

“ТРАНСИНС БАТЕРИ”ООД гр.Варна 

и Доп. спор.   № 220/05. 06.2013 г.; 

-Договор №243/13.06.2013г. за ИУ 

МПС с „БЪЛГАРСКА РЕЦИК 

ЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД, гр. 

София 

Община 

Несебър 

ИУГ - 9 975 
- Договор № 471/01.08.2019 г. за ИУГ с 

„РЕЗЕРВИМ ПЕКС” ЕООД- гр.Бургас 

 



 

 

№ 

Мярка/Дейност 
Бюджет, 

лв. 

Източници на 

финансиране 

Срок за 

реализа-

ция 

Очаквани 

резултати 

 

 

Изпълнение 

 

 

Отговорност 

20 Осведомяване на обществе 

ността за търговските обекти, 

в които се извършва приемане 

на ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС, 

ИУГ и отработени масла. 

Не са 

необходими 

допълнител

ни средства 

Общински 

бюджет 
2016-2020 

Прозрачност и 

информираност при 

управление на МРО 

Публикуване на сайта на общината 

на списък на обектите, приемащи и 

оползотворяващи МРО. 

 

Община 

Несебър 

21 Организиране на съвместни 

кампании с Ооп, с които има 

сключен договор общината за 

разясняване и предоставяне 

на информация отностно 

разделно събиране и 

оползотворяване на МРО. 

2 000 

Общински 

бюджет 

Ооп 

2019 

Повишаване 

информираността 

на населението 

Проведени 2 броя  информационни 

кампании  16.05.2018 г. и 

22.10.2019 г. Използвани информа-

ционни материали - дипляни 2000 

бр., листовки 1000 бр. и чували за 

РС 200 бр. 

Община 

Несебър, 

Ооп 

22 

Контрол за функционирането 

на схемите за РС на МРО в 

съответствие с правомощията 

на ОА. 

Не са 

необходими 

допълнител

ни средства 

Общински 

бюджет 
Постоянен 

Изпълнение на 

целите за 

рециклиране и 

оползотворяване на 

МРО 

Извършване постоянен контрол на 

системите за  РСМРО и при 

констатиране на нарушения се 

съставят АУАН. 

 

 

Община 

Несебър 

23 Водене на ежегодна отчетност 

за количествата на събрани и 

предадени за оползотворяване 

МРО от ООп, с които 

общината има сключен 

договор. 

Не са 

необходими 

допълнител

ни средства 

Общински 

бюджет 
2019 

Информационна 

обезпеченост във 

връзка с постигане 

на целите за 

рециклиране и 

оползотворяване 

МРО предадени за оползотворява- 

не: ИУЕЕО 3.979 т и НУБА 98.8 

кг. 

Ооп 

 

24 Обобщаване и публикуване на 

информация за местата за 

събиране на отпадъци от 

МРО, както и изготвяне на 

годишна справка за 

количеството събрани такива. 

Не са 

необходими 

допълнител

ни средства 

Общински 

бюджет 
2019 

Прозрачност и 

информираност при 

управление на МРО 

На официалния сайт на Община 

Несебър се публикува информация  

за разделното събиране на масово 

разпостранени отпадъци. 

Община 

Несебър, 

Ооп 

План за действие към Подпрограма за отпадъците от утайки от ГПСОВ 

25 Проучване на възм. за конкрет 

ни обекти и земеделски земи, 

с цел оползотворяване на 

утайките в земеделието. 

Не са 

необходими 

допълнител

ни средства 

„ВиК“ ЕАД -

гр. Бургас 
2016-2020 

Намаляване на 

количествата 

депонирани утайки. 

Извършва се  проучване за оползо 

творяване на утайките от ПСОВ.  

„ВиК“ ЕАД -

гр. Бургас, 

Община 

Несебър 



 

 

№ 

Мярка/Дейност 
Бюджет, 

лв. 

Източници на 

финансиране 

Срок за 

реализа-

ция 

Очаквани 

резултати 

 

 

Изпълнение 

 

 

Отговорност 

26 

Организиране на обучения, с 

цел подобряване квалифи 

кацията на персонала. 

- 
„ВиК“ ЕАД -

гр. Бургас 
2016-2020 

 

Повишаване 

информираността 

на персонала по 

въпросите свързани 

с управлението на 

утайките. 

 

Повишаване информираността на 

персонала по въпросите свързани с 

управлението на утайките. 

„ВиК “ЕАД -

гр. Бургас 

План за действие към подпрограма за предотвратяване и намаляване на риска от депонирани отпадъци 
27 Закриване и рекултивация на 

общинско депо – землище с. 

Равда, Община Несебър. 

 

 

 

 

 

 

 

1 039 500 

Общински 

бюджет, 

ПУДООС, 

ОПОС 

2019 

Намаляване на 

риска за околната 

среда и човешкото 

здраве от депата с 

преустановена 

експлоатация 

„Закриване и рекултивация на 

съществуващо общинско депо за 

битови отпадъци в кв. 4 „За 

сметище“, м. „Чешме тарла“, 

землище с. Равда, община Несебър, 

област Бургас“.  

Община 

Несебър 

28 

Закриване и рекултивация на 

общинско депо – землище гр. 

Обзор, Община Несебър. 

 

- 

Общински 

бюджет, 

ПУДООС, 

ОПОС 

2016-2020 

Намаляване на 

риска за околната 

среда и човешкото 

здраве от депата с 

преустановена 

експлоатация 

 

 

„Закриване и рекултивация на депо 

за битови отпадъци в м.”Бала”, гр. 

Обзор”. 

Община 

Несебър 

29 

Провеждане на 

следексплоатационни грижи 

на депата и изпълнение на 

дейностите от плана за 

мониторинг. 

 

100 000 

годишно 

Общински 

бюджет, 

ПУДООС, 

ОПОС 

След изп. 

на проекта 

за рекулти 

вация. 

Предотвратен е 

риска за околната 

среда. 

 

 

В ежегодния отчет за дейността на 

оператора са предвидени дейности 

за следексплоатационни грижи за 

закритите депа. 

 

 

 

Община 

Несебър, 

 



 

 

№ 

Мярка/Дейност 
Бюджет, 

лв. 

Източници на 

финансиране 

Срок за 

реализа-

ция 

Очаквани 

резултати 

 

 

Изпълнение 

 

 

Отговорност 

План за действие към Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите за управление на 

отпадъците 

30 

Информираност на 

обществеността и участието 

им в процеса на взимане на 

решения при приемане на  

общински нормативни актове, 

програми и документи в 

областта на отпадъците. 

Не са 

необходими 

допълнител

ни средства 

Общински 

бюджет 
2016-2020 

Намаляване на 

риска за околната 

среда и човешкото 

здраве от депата с 

преустановена 

експлоатация. 

 

Предоставяне на достъп до 

информация за управлението на 

отпадъците и повишаване на 

общественото съзнание относно 

ползите от екологосъобразното 

управление на отпадъците. 

 

 

Община 

Несебър 

31 Поддържане на актуална 

информация за дейността, 

чрез секцията в сайта на 

Община Несебър „Състояние 

на околната среда“. 

- 

 

Общински 

бюджет 

 

2019 

Осигурен достъп на 

населението до 

информация за 

управление на 

отпадъците в 

общината. 

 

Поддържане на актуална 

информация за управлението на 

отпадъците. 

 

 

Община 

Несебър 

32 Публикуване на годишни 

отчети за изпълнение на 

настоящата Програма за 

управление на отпадъците до 

2020 г. на интернет страница 

на общината. 

Не са 

необходими 

допълнител

ни средства 

Общински 

бюджет 

ежегодно 

до 

31 март 

Осигурена 

прозрачност при 

изпълнение на 

общинската 

политика за 

отпадъци. 

Публикуване на годишния отчет за 

предходната година на интернет 

страницата на общината. 

Община 

Несебър 

33 Провеждане на 

информационни и 

разяснителни кампании за 

различни възрастови и 

социални групи. 

- 
Общински 

бюджет 
2016-2020 

Повишаване 

информираността 

на населението и 

бизнеса. 

Постепенно увеличаване броя на 

участниците в информационните 

кампании по екологосъобразно 

управление на отпадъците. 

Община 

Несебър, 

Ооп 

 

34 Участие в местни, 

национални и международни 

кампании за намаляване на 

отпадъците. 
- 

Общински 

бюджет, 

партньорски 

организации 

2019 

Ангажираност на 

населението и 

бизнеса в 

управлението на 

отпадъците в 

общината. 

Участие в кампанията на bTV . 
Увеличаване броя на участващите 

в кампаниите. 

Община 

Несебър, 

Партньорски 

организации 

 


