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5. Анализ и информация за замърсени в миналото площадки за 
обезвреждане на отпадъците и осъществени мерки за тяхното 
възстановяване. 
 
 
Настоящият анализ се стреми да даде отговор на следните въпроси: 

 Какви са ситуацията и предприетите действия от страна на общината по отношение 
на закриването, рекултивацията и последващия мониторинг на общинските депа за 
отпадъци с преустановена експлоатация; 

 Необходими ли са допълнителни мерки за изпълнение на изискванията на 
националното законодателство относно общинските депа за отпадъци с 
преустановена експлоатация на територията на Община Несебър; 

 Какви са основните изводи и препоръки от анализа. 
 
Информационно обезпечаване на анализа  
За целите на анализа е ползвана информация от програми, доклади и отчети на Община 
Несебър по управление на отпадъците, информация от интернет-страницата на общината, 
информация от служителите на общинска администрация и др. 
 
5.1. Общински депа с преустановена експлоатация или чиято 
експлоатация ще се преустанови в периода на настоящата програма 
На територията на Oбщина Несебър са в експлоатация две депа за неопасни отпадъци: 
 Депо за битови отпадъци, разположено в м. „Балабана“, землище на гр.Обзор, 

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

Oбщина Несебър. 
 
Депо за битови отпадъци, в землище на гр.Обзор, Oбщина Несебър. 
Депото се намира в ПИ №53045.234.565 по КК на гр.Обзор. Имотът е с площ 6855m2, 
намиращ се в м. „Балабана“, с трайно предназначение на територията: Земеделска и начин 
натрайно ползване: Депо за битови отпадъци (сметище). ПИ №53045.234.565 е частна 
общинска собственост на Община Несебър. 
 
На територията на депото няма везна за измерване на точните количества битови 
отпадъци. Постъпващите количества отпадъци на депото се отчитат въз основа на 
действителния брой курсове на сметоизвозващите коли. 
 
В следващата таблица са представени количествата битови отпадъци приети и депонирани 
по години на депо за битови отпадъци гр.Обзор. 
 
Таблица 5-01: Количества на битовите отпадъци депонирани на депо за битови 
отпадъци гр.Обзор 

Годинa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Общо образувани в Община 
Несебър т/год. 48280 42380 41666 47855 52850 46230 34967 

Приети и депонирани на депо 
гр.Обзор, т/год. 5077 6310 4434 5579 8261 9297 4879 

Приети и депонирани на депо 
с.Равда, т/24 часа 13.91 17.29 12.15 15.28 22.63 25.47 13.37 
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Депо за неопасни отпадъци, в землище с.Равда, Община Несебър. 
Депото е в експлоатация от 1980г. и се намира в местността Чешме тарла, землището на 
с.Равда, Община Несебър. Със Заповед №1606 от 13.11.2012г. на кмета на Община 
Несебър, организацията и изпълнението на дейността по депониране на битови отпадъци 
на територията на Община Несебър е предоставена на ОП Управление „БКС”- гр. 
Несебър. Общинското предприятие, което към момента освен, че е оператор на депото, 
извършва и дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддръжка на транспортните 
средства, озеленените площи, пътни настилки и тротоари на територията на Община 
Несебър.  
 
Точна информация за количествата депонирани отпадъци се осигурява от електронна 
везна, монтирана на общинското депо през 2003г., която отчита постъпващите количества 
битови отпадъци. 
 
В следващата таблица са представени количествата битови отпадъци приети и депонирани 
по години на депо за неопасни отпадъци с.Равда. 
 
Таблица 5-02: Количества на битовите отпадъци депонирани на депо за неопасни 
отпадъци с.Равда 

Година 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Общо образувани в Община 
Несебър т/год. 48280 42380 41666 47855 52850 46230 34967 

Приети и депонирани на депо 
с.Равда, т/год. 43203 36070 37232 42276 43345 35727 29436 

Приети и депонирани на депо 
с.Равда, т/24 часа 118.36 98.82 102.00 115.82 118.75 97.88 80.65 

 
Съгласно Доклад за предварителните (прединвестиционни) проучвания Регион Бургас, 
2006г., изготвен във връзка с мерки за управление на твърдите отпадъци в регионите 
Бургас, Добрич и Провадия е констатирано, че към 2004 г на депото за битови отпадъци в 
землището на с.Равда са депонирани около 400 000 тона отпадъци. При средно годишно 
депониране на около 40 000 т отпадъци на депото са депонирани допълнително още около 
400 000 тона отпадъци, които при запазване на средната височина на депониране от около 
4m са заели значителни допълнителни площи, извън пределите на гореспоменатите имоти. 
За осъществяване на рекултивационните работи е необходимо включване на 
допълнителните площи, които в момента са заети с отпадъци, с цел осигуряване на 
възможност за преоткосиране на откосите на депото до наклон 1:3 и разполагане на 
всички необходими съоръжения за нормална следексплоатационна грижа за депото. В 
тази връзка Община Несебър е провела процедура по ЗООС, в резултат на което 
компетентния орган РИОСВ – Бургас издава Решение №4-4/16.06.2015г., с което одобрява 
ИП „Разширение на съществуващо депо за битови отпадъци на с.Равда, Община Несебър“, 
като към горецитираните имоти се присъединяват и останалите замърсени при депониране 
на отпадъците, засегнати площи. 
 
Общинските депата в землището на с. Равда и гр. Обзор не отговарят на изискванията към 
такъв род съоръжения. Характерно за тях е че: 

- състоянието на им не отговаря на екологичните изисквания; 
- липсва горен и долен изолиращ екран – евентуално замърсяване на 

повърхностни води, подземни води и почви; 
- няма дренажна система за улавяне на инфилтрата – евентуално замърсяване на 

повърхностни води, подземни води и почви; 
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- липсват скатови канавки за улавяне на дъждовните води – замърсяване на 
повърхностни води и почви; 

- няма организирано събиране и обезвреждане на сметищните газове – 
замърсяване на въздуха; 

- заетата от отпадъци площ на сметището излиза извън границите на отредения 
за целта терен – замърсяване на почви, повърхностни и подземни води. 

 
Експлоатацията на общинските депа за битови отпадъци на територията на Община 
Несебър ще продължи до пренасочване на потока отпадъци към Регионално депо Бургас, 
след което същите ще бъдат закрити и ще се престъпи към извършване на действия за 
тяхната рекултивация.  
 
Към момента Община Несебър е възложила изготвянето на проект за „Закриване и 
рекултивация на съществуващо общинско депо за ТБО на територията на Община 
Несебър“. Предвижданията на депото за неопасни отпадъци в землището на с.Равда са за 
изграждане на един газов кладенец, в най-високата му част, както и изграждане на шахта 
за инфилтрат от готови стоманобетонови пръстени за събиране на образувалия се 
инфилтрат, разположена в най-ниската част на депото, преминаваща през целия слой 
отпадъци и стигаща до глинестата основа под отпадъците. 
 
Предстои изготвяне на проект за рекултивация и на депо за битови отпадъци в землището 
на гр.Обзор. 
 
Следексплоатационни грижи и мониторинг 
Съгласно Закона за управление на отпадъците и Наредба №6 от 27.08.2013 г. за условията 
и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и 
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци собственикът на депата, т.е. 
Общината има задължение да осъществява поддръжка и следексплоатационни грижи за 
площадката на депото след негово закриване, в т.ч. контрол и наблюдение на параметрите 
на околната среда в срок не по кратък от 30 години след закриване на депата. 
Поддръжката и следексплатационните грижи се осъществяват в съответствие с план за 
контрол и мониторинг съгласно Приложение 3 на цитираната наредба. Наблюдателна и 
контролна дейност на необходимите параметри във връзка с мониторинга ще се извършва 
от специално обучен за целта персонал. 
 
5.2. Нерегламентирани сметища и стари замърсявания 
Към момента на територията на Община Несебър няма регистрирани нерегламентирани 
сметища. Основна положителна роля, в това играе фактът, че в общината 100% от 
населението е обхванато от общинската система за сметосъбиране и сметоизвозване на 
генерираните битови отпадъци, с което се предотвратява образуването на 
нерегламентирани сметища и произтичащите от това рискове за околната среда и 
човешкото здраве. Ежегодно от общинска администрация се сформира комисия, която 
извършва проверки по всички населени места за наличието на изхвърлени отпадъци на 
закритите сметища, както и за образувани нови такива. На нарушителите се съставят 
Констативни протоколи с предписания за почистване и/или Актове за установяване на 
административно нарушение (АУАН). 
 
При ежегодното определяне на годишния размер на такса битови отпадъци в план-
сметките, одобрени от Общинския съвет са предвидени средства за почистване и 
поддържане на обществени територии, в т.ч. и почистване на образувани замърсявания, 
както и за експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци. 
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Основни изводи и препоръки: 
 
1: Дейностите по рекултивацията на общинските депа ще се извършват въз основа на 
изготвени и одобрени проекти, отговарящи на нормативните изисквания, което ще 
допринесе за недопускане на вредно въздействие от дейността върху конкретните райони. 
 
2: Предстои да се изготви план за дейностите по контрол и мониторинг на депата след 
тяхното закриване и рекултивация. 
 
3: Общината е предприела мерки за недопускане увреждането и замърсяването на 
околната среда от стари, замърсени в миналото площадки, както и за образувани нови 
такива. 
 
4: В следващия програмен период общината следва да спазва всички предвиждани 
изисквания и технологии в изготвените проекти и поддържане на постоянен контрол и 
мониторинг върху дейностите по закриването на общинските депа, както и след това. 


