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Комплексно разрешително
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Масово разпространени отпадъци
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Организация по оползотворяване
Оперативна програма „Околна среда“
Отпадъци от строителство и разрушаване
Общ устройствен план
Предотвратяване на отпадъци
Програма за предотвратяване образуването на отпадъци
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Регионална инспекция по околна среда и води
Регионална здравна инспекция
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Регионално сдружение за управление на отпадъците
Твърди битови отпадъци
Строително монтажни работи
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І. Въведение
Основание за изготвяне на програмата
Програмата за управление на отпадъците на Община Камено 2016-2020 г. (ПУО) е
разработена на основание чл. 9 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 52
от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
Съгласно чл. 52, ал. 3 от ЗУО настоящата Програма се изготвя във връзка с настъпили
промени във фактическите условия, а именно:
- Изтичане периода на действие на съществуващата Програма за управление на
отпадъците на общината;
- Промени в законодателството по управление на отпадъците – нов Национален план за
управление на отпадъците 2014-2020 г. и Национална програма за предотвратяване на
отпадъците, неразделна част от Плана, приети с Решение № 831 на Министерски съвет
от 22.12.2014 г.
Програмата е изготвена в съответствие със Заповед № РД-211/31.03.2015 г. на
Министъра на околната среда и водите за утвърждаване на „Методически указания за
разработване на общински и методически указания за разработване на регионални
програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г.“
Времеви хоризонт на програмата
Настоящата програма се разработва за периода 2016-2020 г. в съответствие с периода
на действие на Националния план за управление на отпадъците.
Общинската програма е инструмент, чрез който се очертава бъдещата рамка за
управлението на отпадъците. Чрез нея се актуализира и надгражда създадената вече
интегрирана рамка за намаляване на вредните въздействия на отпадъците върху
околната среда, подобряване на ефективността на използване на ресурсите и
увеличаване отговорностите на замърсителите. Основното предназначение на ПУО е да
осигури практически инструмент за общината, който предвижда потребностите от
бъдещи инвестиции за третиране на отпадъците и финансови изисквания към
реализацията им.
Отпадъци в обхвата на ПУО
ПУО включва в обхвата си отпадъците, които са в приложното поле на ЗУО и в същото
време управлението им е от компетенциите на общинските власти
- битови отпадъци;
- строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради;
- производствени отпадъци – утайки от ПСОВ;
- опасни отпадъци от домакинствата;
Съдържание и подход за разработване на програмата
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Програмата обхваща всички задължения на местната администрация за третиране на
отпадъците, произтичащи от ЗУО. В нея се включват мерките за предотвратяване
образуването на отпадъците, събирането, транспортирането, третирането оползотворяването и обезвреждането на различните потоци отпадъци образувани от
жизнената дейност на населението, както и от административни, търговски,
промишлени и други източници.
Разработването на целите на ПУО на Община Камено и мерките за тяхното постигане
се осъществи на основата на изготвените анализи на съществуващото състояние по
управление на отпадъците в общината и основните изводи и препоръките и анализите
за подобряване на системите за управление на отпадъците. Анализите са представени в
Приложение към Програмата.
При разработване на програмата е спазена йерархията за третиране на отпадъците,
изградена съгласно изискванията на Европейския съюз, а именно:
1. Предотвратяване образуването на отпадъците;
2. Подготовка за повторна употреба;
3. Рециклиране;
4. Друго оползотворяване /оползотворяване за получаване на енергия/;
5. Обезвреждане;
Към ПУО на Община Камено е разработена и общинска подпрограма за
предотвратяване образуването на отпадъци – ППОО в съответствие с НПУО 2014-2020
г.
Програмата е инструмент, чрез който се цели достигането на екологосъобразно
третиране на отпадъците и чрез която оползотворяването и рециклирането на
образуваните отпадъци са основен принцип в изграждането на политиката по
управление на отпадъците. Изпълнението на програмата освен за подобряване
управлението на отпадъците на територията на Община Камено, допринася за
изпълнение и на регионалните цели за рециклиране на отпадъците, както и намаляване
количеството на образуваните отпадъци.
Информиране на обществеността
Програмата се разработва в консултации със заинтересованите страни от общината и
задължително предвижда мерки за информиране относно хода на изпълнението и. С
цел осигуряване на обществен достъп и в съответствие с изискванията на чл. 52, ал. 7
от ЗУО Програмата се публикува на интернет страницата на общината.
Органи за разработване и одобрение
Програмата се приема от Общински съвет, който контролира изпълнението и. Съгласно
изискванията на чл. 52 /9/ от ЗУО Кметът на общината информира ежегодно в срок до
31 март общинския съвет за изпълнението на програмата през предходната календарна
година.
Програмата е отворен документ и може да бъде актуализирана вследствие настъпили
промени в нормативната уредба, при изменение на целите и приоритетите на
6

Програма за управление на отпадъците на територията на Община Камено
2016 – 2020 г.

националното законодателство и при изтичане на периода и, което дава възможност за
вземане на навременни и адекватни мерки при изпълнение на политиката, свързана с
управлението на отпадъците.
Обща характеристика на общината
Община Камено е една от 13-те общини в област Бургас, с площ 354 кв.м., което
представлява 4.58% от територията на Бургаска Област и 0.3% от територията на
страната.
Разположена в югоизточната част на България в непосредствена близост до областния
център Бургас –на 24 км, което определя силното и влияние върху развитието и тесните
и икономически връзки с него. На север тя граничи с община Айтос, на изток с община
Бургас, на запад с община Карнобат и на юг с община Средец.

Фиг. 1-01. Административна карта на област Бургас с означен обхват на регион за
управление на отпадъците Бургас.
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Фиг. 1-02. Карта на Община Камено
Община Камено участва в Регионално сдружение за управление на отпадъците –
Регион Бургас заедно с общини Бургас, Айтос, Средец, Карнобат, Несебър, Поморие,
Руен и Сунгурларе. Основната цел на сдружението е изграждане на устойчива система
за управление на отпадъците която да осигурява необходимата инфраструктура за
оползотворяване и екологосъобразно обезвреждане на битови, в т. ч. биоразградими
отпадъци и опасни отпадъци от домакинствата, както и строителни отпадъци,
генерирани на територията на региона.
Фиг.І-1.-1:
Карта на Община
Камено
След въвеждане на регионалната система от май 2015 г. дейностите
по управление
на
отпадъците се решават на регионално депо. Новата общинска политика за управление
на отпадъците налага както координиране с регионалната система така и активно
участие в установяването и развитието на регионалната организация. Чрез създаване на
Сдружението, всички общини участващи в него си поделят разходите по поддръжката,
експлоатацията и мониторинг на съоръженията и вземат общи решения за бъдещото
третиране на отпадъците си.
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Състои се от 13 селища - 1 град- Камено и 12 села - Винарско, Вратица, Желязово,
Константиново, Кръстина, Ливада, Полски извор, Русокастро, Свобода, Трояново,
Тръстиково и Черни връх.
Населението към 2014 г. е 12 328 души, като 46 % от общото население е
концентрирано в общинския център- град Камено, а останалите 54 % живеят в 12-те
села на общината. Водоснабдяването на територията на общината е осигурено за
всички населени места. Електрифицирани са всички населени места на общината.
В разпределението на територията в Община Камено най-голям дял имат земеделските
територии – 82 %, горските територии – 4,5 %, населените места – 5,2 %, водни течения
и водни площи – 5,4 % и други 2,9 %.
Икономическото развитие на Община Камено е свързано основно с наличието на
промишлени предприятия, хранително-вкусовата промишленост, малък и среден
бизнес и селското стопанство. Районът е бил и се утвърждава и като
зърнопроизводителен.
Добри са условията за създаване на трайни насаждения, основно лозя и свързаното с
това производство на вино и други напитки, но към момента този отрасъл не се
развива.
В миналото и сега е застъпен и животновъдният отрасъл, най-вече овцевъдството,
свиневъдството, отглеждането на крави, кози, птици, зайци, пчели.
Земеделските територии на община Камено са в размерна 281 031 дка селскостопански
фонд, като обработваемите ниви са 237 355 дка /около 84,5%/, лозя – 6206 дка /2,2%/,
овощни градини – 4796 дка /1,7 %/, ливади – 2878 дка /15/, пасища и мери – 20699
8около 7,4%/, изоставени ниви – 5570 дка /около 2 %/, други терени – 3527 дка /около
1,3 %/.
Индустрията на Община Камено е съсредоточена в няколко по-големи производствени
фирми, определящи следните по-важни направления :
- нефтохимическа промишленост;
- хранително-вкусова промишленост.
В таблица са представени по-важните индустриални фирми.
Таблица 1. Действащи промишлени обекти на територията на Община Камено
№

1.

Промишленост

Предприятие

Производствена дейност

„Андела” АД

Производство на инертни
материали

„Андезит” ООД

Производство на инертни
материали третиране на
строителни отпадъци

Добивна промишленост

2.

Машиностроене

„ПМУ” АД гр. Камено

Машинен, електро и КИП
монтаж

3.

Химическа
промишленост

“Лукойл Нефтохим-Бургас”
АД
разположен 75% в землището

Търговия с петрол и
петролни продукти
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на гр. Камено

4.

4.

Хранително-вкусова
промишленост

ЕТ „Венко Гюзелев”

Производство на
оранжерийни зеленчуци

ЕТ „Тит – Теньо Тенев” гр.
Камено

Производство на диетични
и биопродукти

Зърнобаза „Профекс” ООД гр.
Камено

Складова база за зърно

„Елидис” ЕООД гр. Камено

Производство и монтаж на
алуминиева дограма

„Европласт Инженеринг”
ООД

производство и монтаж на
алуминиева дограма

„Металс Бургас” ЕООД

Дейности с отпадъци, в
това число ОЧЦМ и
ИУЕЕО

„Камекс Комерс” ЕООД

Дейности с отпадъци, в
това число ОЧЦМ,
опаковки, ИУЕЕО,
ИУМПС, ИУГ и други

Други
„Ростер“ ООД

Третиране на строителни
отпадъци. Третиране на
отпадъци от ИУМПС,
ИУЕЕО, НУБА, метални
опаковки, ОЧЦМ,
отпадъци от опаковки

ЕТ „Дим Мар“

Производство на изделия
от черни метали

„Алума“ ЕООД

Производство на изделия
от цветни метали

Икономически активните лица на територията на община Камено представляват 42,9 %,
като по този показател заема едно от последните нива в областта наред с общините
Малко Търново, Руен, Средец и Сунгурларе.
Коефициентът на безработица в общината остава един от най-високите в областта и
страната 31,5 %.
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IІ. Основни изводи от анализа на състоянието на прогнозите за бъдещо развитие в
управлението на отпадъците на територията на Община Камено.
1.

Количество и състав на генерираните отпадъци

В анализа на отпадъците са изследвани основните тенденции и данни по отношение на
образуването и методите на третиране на отпадъците, като са направени констатации
във връзка с поставените цели в националното законодателство по управление на
отпадъците. На основата на анализите са направени следните изводи и препоръки:
Битови отпадъци
Основни източници на битови отпадъци в Община Камено са домакинствата, по-малка
част около 20 % се генерират от търговски, административни и производствени обекти.
Община Камено е с по – ниски стойности по показателя „норма на натрупване на
битови отпадъци“ спрямо средното за страната и близки до общината региони.
Годишното количество на образуваните отпадъци на жител в Община Камено е 270
кг/ж/год.
Анализът на състоянието показва, че за изпълнение на нормативните цели за
подготовка за рециклиране на отпадъчните материали хартия, пластмаси, стъкло и
метал, биоразградими отпадъци, Община Камено трябва да осигури инфраструктура за
следните годишни количества:
Количество, т/г
Общо образувани битови отпадъци към 2020 г.

3473

1. Общо съдържащи се рециклируеми компоненти, в т. ч

1321,4

-Хартия и картон

403,2

- Пластмаса

659,2

-Стъкло

190,6

-Метал

68,4

1.1. Постиганена целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране
на хартия и картон, пластмаса, стъкло и метал: най-малко 50% от общото
им тегло

660,7

2. Съдържание на биоразградими компоненти в т. ч.

809,2

-Зелени и градински отпадъци

574,3

-Хранителни

235,8

2.1. Изпълнение на целите за разделно събиране и оползотворяване на
биоотпадъците – 50% от количеството им, образувани през 2014 г.

388

Изпълнение на национална цел за ограничаване на количеството
депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 % от общото им
количество през 1995 г.
Допустимо количество биоразградими отпадъци за депониране – кг/ж/год.
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Наблюдаваните тенденции показват, че общината има капацитет да постигне
заложените количествени цели за рециклиране и оползотворяване на битовите
отпадъци, основно чрез изградените съоръжения и инфраструктура в рамките на РСУОрегион Бургас.
Отпадъци от строителство и разрушаване /ОСР/
Образуваните строителни отпадъци/СО/ на територията на Община Камено са
предимно от юридически лица, в т. ч. и строителни ремонтни дейности, възложени от
общината. Малка част от тях са формирани от физически лица, вследствие на ремонтни
дейности.
ЗУО определя като задължение на общините да отговарят единствено за организиране
на събирането, оползотворяването и обезвреждането на ОСР от ремонтни дейности,
образувани от домакинствата на територията на съответната община. Общините имат
ангажименти по отношение на СО и в случаите, когато общината е Възложител на
строителни дейности или на дейности по разрушаване на сгради, вкл. принудително
премахване на строежи.
Дейностите по събиране, транспортиране, подготовка преди оползотворяване и/или
обезвреждане, материално оползотворяване, както и по обезвреждане на СО се
извършват от лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО.
На територията на Община Камено няма изградено специализирано депо за СО, както и
инсталация за оползотворяването им. До октомври 2015 г. генерираните строителни
отпадъци от населението се извозват на депо за неопасни отпадъци Братово.
От 2016 г. при подаден сигнал от страна на граждани, Общината извозва строителните
отпадъци и ги съхранява на общинска площадка. Събраните отпадъци се използват като
насип при ремонта на улици при последващо асфалтиране. До момента не се извършва
предварително третиране на строителни отпадъци.
Достигането на целите за рециклиране и оползотворяване на строителните отпадъци
може да се осъществи чрез РСУО и изградената площадка за третиране на строителни
отпадъци на територията на регионалното депо Бургас-запад. Площадката е снабдена с
мобилна трошачна инсталация с капацитет 10000 т/год., като натрошените материали
ще се разделя тпо фракции, което дава възможност част от рециклираните строителни
материали да се използват отново в строителството.
На територията на Община Камено фирми с мобилни трошачни инсталации за
строителни отпадъци и притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО са „Ростер“ ООД и
„Андезит“ ООД.
Утайки от ГПСОВ
На територията на Община Камено има изградена една ПСОВ в с. Кръстина, която не е
в експлоатация. До момента не са генерирани утайки от ПСОВ. До 2020 г. в Общината
се предвижда изграждането на ПСОВ в гр. Камено и в по-големите съставни села. В
Община Камено има възможност да се прилагат варианти за оползотворяване в
земеделието на утайките от ПСОВ и за рекултивация на нарушени терени.
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2.

Основни изводи от анализа на инфраструктурата за отпадъци

Анализите на инфраструктурата на разглежданите потоци отпадъци дават основание да
се направят следните изводи и препоръки:
Община Камено е партньор на Община Бургас за изграждането на регионална система
за управление на отпадъците в регион Бургас , включваща „Регионално депо за
неопасни отпадъци за общините Средец, Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Руен,
Сунгурларе, Несебър и Поморие“ и две претоварни станции – в Несебър и в Карнобат.
Регионалното депо е изградено на територията на с. Полски извор, община Камено с
обща площ 27,9 хектара. Въведено е в експлоатация от 25.05.2015 г.
На площадката на РДНО Братово-запад е осигурена необходимата инфраструктура за:
-

предварително третиране – сепариране на смесени битови отпадъци;

-

третирането на строителните отпадъци от ремонтна дейност на домакинствата;

-

инсталация за третиране на едрогабаритни отпадъци /ЕГО/ от домакинствата;

-

компостиране на зелени и градински отпадъци;

-

събиране и съхраняване на опасни отпадъци от домакинствата;

-

съвременно депо за обезвреждане на остатъчните
неподлежащи на рециклиране и оползотворяване;

битови

отпадъци,

На територията на Община Камено функционира добре организирана система за
сметосъбиране, чрез разполагане на контейнери и кофи, която на практика покрива
всички населени места. Съдовете се подменят и допълват ежегодно.
Община Камено
е организирала разделното събиране на 6-те вида масово
разпространени отпадъци – отпадъци от опаковки, НУБА, ИУГ, ИУМПС, ИУЕЕО,
отработени масла и отпадъчни нефтопродукти на територията си чрез сътрудничество с
организации по оползотворяване. От 2015 г. се въвежда и система за разделно събиране
на битови отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и метал.
Необходимо е да бъде осигурена инфраструктура за разделно събиране на растителни
и биоразградими отпадъци при източника на образуване, в т. ч. домакинства, търговски
и административни обекти и заведенията за обществено хранене – специализирани
автомобили за събирането и извозването им, контейнери за събиране и съхранение,
площадки и др.
3.

Основни изводи от анализа на институционалния капацитет в сферата на
управлението на отпадъците

Анализът на институционалния капацитет има за цел да установи евентуални
недостатъци и несъответствия в капацитета на общината в сферата на управлението на
отпадъците. От направения анализ се установи, че като цяло административният
капацитет на общината е недостатъчен относно управлението на отпадъците.
Дейностите по управление на отпадъците са възложени на дейност „Чистота“ и еколога
на общината.
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4.

Основни изводи от анализ на замърсени в миналото площадки за
обезвреждане на отпадъци и осъществени мерки за тяхното възстановяване.

Съществуващо депо за отпадъци с преустановена експлоатация на територията на
община Камено е Депо за неопасни отпадъци Камено. Депото е разположено на север –
северозапад от гр. Камено на площ от 24,300 дка в котловина на бивша кариера за
пясък, чакъл и глина. В експлоатация е от 2002 г. въз основа на заповед на кмета на
общината. Не е изградено по проект. В края на 2005г. комисия предписва мерки за
рекултивация. В края на 2006 г. със заповед на кмета № РД 09-617/27.12.2006 г.
експлоатацията му е преустановена. Оттогава отпадъците на община Камено се
извозват за обезвреждане на Депото за неопасни отпадъци на Община Бургас – Депо
Братово, находящо се в землището на с. Полски извор. За депо за неопасни отпадъци
Камено е изготвен проект за рекултивация. Сегашното му състояние е, че цялото
отпадъчно тяло е запръстено, обрасло е с треви и на него не се обезвреждат отпадъци.
Със Заповед № РД-94 от 25.06.2015 г., директорът на РИОСВ-Бургас е наредил да бъде
спряна експлоатацията на депо за неопасни отпадъци Камено и да се предприемат
мерки за рекултивацията му, като обезвреждането на битовите отпадъци и други
неопасни отпадъци да се извършва на регионално депо за неопасни отпадъци за
общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Руен, Сунгурларе, Поморие, Несебър,
Средец –регионално депо „Братово – запад.
Съгласно ЗУО 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 депото, т. е. Общината
има задължение да осъществява поддръжка и следексплоатационни грижи за
площадката на депото след неговото закриване, в т. ч. контрол и наблюдение на
параметрите на околната среда за най-малко 30 години след закриване на депото.
Поддръжката и следексплоатационните грижи се осъществяват в съответствие с план за
контрол и мониторинг съгласно приложение № 3 на цитираната наредба. Мониторинг
на депото не се извършва.
Изпълнението на проекта за рекултивация, както и следексплоатационните грижи и
мониторинг на депото ще гарантират предотвратяване замърсяването на компонентите
на околната среда и ограничаване на риска за човешкото здраве.
Към момента на територията на Община Камено няма регистрирани нерегламентирани
замърсявания.
5.

Основни изводи от анализа на организационните схеми и форми на
управление на отпадъците, планиране, финансиране и определяне на цени и
такси за услугите

В приетата от Общинския съвет Наредба за управление на отпадъците са въведени
организационни мерки за изпълнение на дейностите по третиране на отпадъците и
заплащането на съответните услуги, както и контрола, глобите и санкциите за
замърсяване на общински места с отпадъци.
В Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги,
предоставяни от Община Камено е указан редът за заплащане на такса „Битови
отпадъци“, както и дейностите които покрива. Към момента приходите, събрани от
такса битови отпадъци са достатъчни да покрият всички необходими разходи за
дейността.
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6.

Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с
отпадъците

Информацията за отпадъците и извършваните дейности с тях от общината не е
достатъчна и надлежна. Проблемът при осигуряване на данните за образуваните
отпадъци в общината е свързан с осигуряване на данни за образуваните отпадъци от
общината като цяло, образуваните отпадъци от производствени предприятия, приетите
отпадъци от различни видове площадки, притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО за
извършване на тези дейности.
Необходимо е определяне на ясни правила и задължения и създаване на организация за
предоставяне на данни за образуваните и приетите отпадъци на територията на
общината.
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III. SWOT АНАЛИЗ
За определяне на целите и приоритетите за управлението на отпадъците в Община
Камено е направен анализ на силните и слабите страни на съществуващите условия и са
посочени факторите, които предоставят възможности за постигане на националните
цели за предотвратяване, разделно събиране и оползотворяване на различни потоци
битови отпадъци или обратно – те се заплаха за осъществяването им /SWOT анализ/.
Между елементите на този анализ има отделни взаимовръзки, които разкриват
потенциала или проблемите, които стоят на преден план за разрешаване.

Силни страни

Възможности

-Община Камено участва в регионално
сдружение за управление на отпадъците –
Регион Бургас. Чрез РСУО е осигурена
необходимата
инфраструктура
за
предварително третиране, оползотворяване,
рециклиране и обезвреждане на битови и
строителни отпадъци.
-В системите за организирано сметосъбиране
и сметоизвозване е обхванато на 100 %
населението на общината.
-Общината своевременно е възложила
обследване на количеството и състава на
генерираните на територията и битови
отпадъци, което създава надеждна база за
планиране, вкл. и финансово.
-Общината предоставя по-голяма част от
изискваните досега услуги по управление на
отпадъците–сметосъбиране, сметоизвозване,
сключени договори за разделно събиране на 6те потока МРО.

-Осигуряване на средства по оперативни и/или
национални програми за финансиране на
проекти.
-Промяна на обществените нагласи в полза на
екологосъобразното и ефективно управление
на отпадъците.
-Прилагане на регионален принцип на
управление на отпадъците.
-Рекултивация на депото за неопасни
отпадъци Камено.
-Развитие на системите за разделно събиране
на МРО.

Слаби страни

Заплахи

-Липса
на
изградени
инсталации
за -Необходимите публични инвестиции и
оползотворяване
за
разделно
събрани оперативни разходи за управление на
биоотпадъци – хранителни и кухненски.
отпадъците
съобразно
нормативните
изисквания и достигане на набелязаните цели
са значителни.
-Преминаването
към
нови
схеми
за
определяне на такса битови отпадъци, което
да доведе до повишаване на такса битови
отпадъци за населението.
-Ниска социална поносимост към увеличаване
на такса битови отпадъци, което ограничава
осигуряването на собствени финансови
ресурси за инвестиции в сектора.
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IV. Цели на общинската програма за управление на отпадъците и подпрограми за
тяхното постигане.
В съответствие с новата политика за управление на дейностите по отпадъците и
въведената йерархия за управлението им, настоящата програма определя рамката за
поетапно достигане на следните цели, съответстващи на НПУО 2014-2020:
Стратегическа цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез
предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване.
Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени
отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонирането им.
Стратегическа цел 3. Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна
околна среда.
Стратегическа цел 4. Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане
йерархията на управление на отпадъците.
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V. План за действие с подпрограми и мерки за постигането на заложените цели
Планът за действие за постигане на целите включва идентифицираните мерки,
обособени в отделните подпрограми. Изпълнението на включените в подпрограмите
мерки ще доведе до изпълнението както на оперативните цели на всяка от
подпрограмите, така и на стратегическите цели на Програмата.

Стратегическа цел

Подпрограма

Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на Подпрограма за предотвратяване образуването
отпадъците
чрез
предотвратяване на отпадъци
образуването им и насърчаване на повторното
им използване
Цел 2: Увеличаване на количествата Подпрограма за разделно събиране и
рециклирани и оползотворени отпадъци и изпълнение на целите за подготовка за
намаляване на риска от депонирането им.
повторна употреба и за рециклиране на
битовите отпадъци най-малко от хартия и
картон, метали, пластмаса и стъкло.
Подпрограма за разделно събиране и
постигане на целите за биоразградимите
битови отпадъци в т. ч. за биоотпадъците.
Подпрограма за прилагане на изискванията за
рециклиране и оползотворяване на строителни
отпадъци и отпадъци от разрушаване на
сгради.
Подпрограма за изпълнение задълженията на
общината с оглед изграждане на системите за
разделно събиране на масово разпространени
отпадъци.
Цел 3: Управление на отпадъците, което Подпрограма за предотвратяване и намаляване
гарантира чиста и безопасна околна среда
на риска от депонирани отпадъци
Цел 4: Превръщане на обществеността в Подпрограма за прилагане на разяснителни
ключов фактор при прилагане йерархията на кампании и информиране на обществеността
управление на отпадъците.
по въпросите на управление на отпадъците.

Всяка от подпрограмите съдържа кратка въвеждаща текстова част, в която са
представени ключови изисквания, предизвикателства и оперативни цели, както и
основни съображения, свързани с постигане на целите. Мерките са представени в
табличен вид съгласно Методологичните указания за разработване на план за действие
на Методологията за стратегическо планиране в Република България разработена от
Съвета за административна реформа към МС /2010 г./.
Съобразно принципите и политиките на общината подпрограмите и плановете за
действие могат да бъдат допълнени и/или променени от органа, който приема
програмата, при смяна на възгледите и приоритетните цели за изграждане на
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политиката за управление на отпадъците и при смяна на законодателната рамка, която
ги определя.
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Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци в Община Камено
Настоящата програма е във връзка с изпълнението на Стратегическа цел 1: Намаляване
на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и
насърчаване на повторното им използване.
1.

Въведение и основни положения

В съответствие с Рамковата директива за отпадъците на ЕС от 2008 г. и изискванията на
ЗУО в края на 2014 г. МС одобри първата Национална програма за предотвратяване
образуването на отпадъци /НППО/, като неразделна час от НПУО 2014-2020 г.
ЗУО изисква кметовете на общини да разработят и изпълняват програми за управление
на отпадъците за територията на съответната община, съответстваща на структурата и
съдържанието на националния план. В съответствие с тези изисквания на ЗУО Община
Камено разработи настоящата подпрограма за предотвратяване образуването на
отпадъци /ППОО/ като неразделна част от Програмата за управление на отпадъците
2016-2020 г. на Община Камено.
Целта на тази подпрограма е насърчаване на населението, фирмите и институциите от
страна на общината към различни мерки и методи, които да доведат до
предотвратяване образуването на отпадъците, т. е. предприемане на конкретни
действия от които би могло да се намали образуването на отпадъците, там където е
възможно.
Предотвратяването на образуването на отпадъците има за цел да допринесе за
намаляване негативното влияние върху компонентите на околната среда, върху които
влияе депонираният отпадък чрез отделянето на газове и инфилтрат при протичащите
процеси на гниене, както и върху намаляване използването на природни ресурси,
неминуемо свързани с третирането и обезвреждането на отпадъци. Като цяло тази цел
се изпълнява на национално ниво, тъй като тези мерки основно са насочени към
производителите на продукти, след употребата на които се образуват масово
разпространени отпадъци. Въпреки това мерките на местно ниво също са с голямо
значение за постигане на изпълнението и. В компетенциите на общинската
администрация могат се предприемат конкретни дейности и мерки за предотвратяване
образуването на отпадъци, като например реализация на проекти за домашно
компостиране и информационни кампании за повишаване осведомеността на
населението.
2.

Мерки на предотвратяването на образуване на отпадъци в йерархията за
управление на отпадъците

Съгласно рамкова директива за управление на отпадъците /2008/98/ЕО/ под
предотвратяване на образуване на отпадъците се разбира:
„Мерките, взети преди веществото, материалът или продуктът да стане отпадък, с
което се намалява:
-количеството отпадъци, вкл. чрез повторната употреба на продуктите или
удължаването на жизнения им цикъл;
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-вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и човешкото
здраве;
-съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите;
Предотвратяването на отпадъци има най-висок приоритет в йерархията на управление
на отпадъците. Най-общо, предотвратяване на отпадъци означава да не възникват
отпадъци, тъй като веднъж възникнал отпадъкът не изчезва, а само се променя като
вещество чрез депонирането, изгарянето, рециклирането. В тази връзка мотото на
Националната програма за предотвратяване образуването на отпадъци е „Найполезният отпадък е този, който въобще не е възникнал“.
3.

Цели на общинската подпрограма за предотвратяване образуването на
отпадъци в Община Камено.
3.1.Базова информация

Данните от анализа на образуваните отпадъци показва, че Община Камено е със
сравнително добри тенденции през последните години относно генерираните битови
отпадъци на жител. В Община Камено поради липса на данни се приема, че
депонираните битови отпадъци – кг/жител/година са равни на генерираните битови
отпадъци кг/жител/година – 270 кг/жител/година. Като показател за количеството
депонирани битови отпадъци на жител тази стойност е добра /средно за България за
2014 г. – 280/, но като стойност за генерирани битови отпадъци е ниска /средно за
България за 2014 г. – 446/, т. е. не са обхванати всички генератори на територията на
общината.
3.2.Основа за формулиране на целите съгласно изискванията в НППО
Както вече бе подчертано в европейското и в българското законодателство се определя
петстепенна йерархия на отпадъците. Тази йерархия не трябва обаче да се разглежда
като напълно „статична“, а трябва да се разбере, че предимство имат тези действия,
които водят до изпълнение на основната цел, а именно прекъсване на връзката между
икономическия растеж и свързаното с това вредно влияние върху човека и околната
среда поради образуване на отпадъци /чл. 29, т. 2 на РДО и чл. 50 от ЗУО/. В тази
връзка предотвратяване образуването на отпадъци е съществена цел, но не е самоцел.
Мерки за предотвратяването на отпадъци не би трябвало да са препоръчителни, ако не
водят до общо намаляване на вредното влияние върху околната среда и човешкото
здраве. При определяне на целите трябва да се има предвид и техническите
възможности за реализацията им и правомощията на общинската администрация.
В ЗУО, чл. 31 и чл. 34 са определени конкретни цели при управлението на отпадъците,
съгласно които до 2020 г.:
-

Количеството на депонираните биоразградими отпадъци трябва да намалее с не
по – малко от 35%;

-

Повторно употребените, рециклираните и оползотворените по друг начин
строителни отпадъци трябва да достигне 70 % от общото им тегло;

-

При отпадъчните материали от хартия и картон, пластмаса, стъкло и метал – до
50 % от тях трябва да са разделно събрани и рециклирани. Системите за
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разделно събиране на опаковки задължително включват всички населени места с
повече от 5000 жители.
Изпълнението на тези количествено измерими цели води до намаляване на съответните
количества образувани отпадъци.
Съгласно резултатите от направените анализи за съществуващото състояние и прогнози
за развитие, в т.ч. и социално-икономическите аспекти, за постигане на стратегическата
цел 1 са определени оперативни цели.
Оперативна цел: Намаляване количествата на генерираните отпадъци
Оперативната цел е в синхрон с основната цел на европейската и националната
политика в областта на околната среда „Прекъсване на връзката между икономическия
растеж и нарастващото използване на ресурсите, което води до негативно влияние
върху човека и околната среда“.
4.

Анализ и описание на съществуващи мерки за предотвратяване образуването
на отпадъци и оценка на възможностите за прилагане на подходящи мерки и
предложение за индикатори за мерките.

Въпреки, че Община Камено вече е разработвала и приела програми в областта на
управление на отпадъците, досега не са планирани и изпълнявани целенасочени мерки
за предотвратяване образуването на отпадъци. В настоящата Програма за първи път се
предвиждат конкретни взаимообвързани мерки в тази област. Мерките са
идентифицирани, като са отчетени мерките в НППОО, добрите практики и
спецификите на общината по отношение на отпадъците и в демографски и социалноикономически аспект.
В Приложение № 4 към чл.50, ал. 3,т. 2 на ЗУО са изброени 16 примерни мерки за
предотвратяване на отпадъци, обособени в 3 групи:
-

Мерки, които могат да засегнат рамковите условия, свързани с образуването на
отпадъци;

-

Мерки, които могат да засегнат фазата на проектиране и производство и
разпространение;

-

Мерки, които могат да засегнат фазата на потребление и употреба;

Предложените мерки и дейностите по предотвратяване образуването на отпадъци е
трудно изпълнимо на местно ниво, поради факта, че Общините нямат правомощия за
ограничаване на производители на МРО, които са с основен принос към увеличаване
количеството на отпадъците. Въпреки това анализът на приложимостта на примерните
мерки показва, че относими към компетенциите на местните власти и подходящи за
прилагане в Община Камено за предотвратяване и намаляване образуването на
отпадъци на територията и са:
 Насърчаване на домашното компостиране –съгласно ЗУО тази дейност се счита
за мярка за предотвратяване образуването на отпадъци. Тук при тази мярка
общината може да разработи различни програми и/или проекти за насърчаване
на домашното компостиране. Мерките трябва да са насочени основно към
живущите в селските райони на общината, където се генерира по – голям поток
от растителни отпадъци. Друг вариант е разработването и търсене на
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финансиране на проекти за безплатно предоставяне на компостери на
гражданите;
 Изграждане на система за събиране на растителни и биоразградими отпадъци от
домакинствата в гр. Камено, които нямат възможност за домашно компостиране.
Организирането на система за разделно събиране на тези отпадъци е и
задължение на местната власт по Наредба за разделно събиране на
биоотпадъците. С изпълнението и общината може едновременно да изпълни и
мярката за предотвратяване и/или намаляване образуването на отпадъци;
 Насърчаване изграждането на центрове за повторна употреба, поправка и
подготовка за повторна употреба, чрез насочване на бизнеса за кандидатстване
по оперативна програма – примерно ОП „Конкурентоспособност и иновации
2014-2020 г.“
 Информационните кампании към населението си остават най-добрата и
ефикасна мярка. Примери за провеждането на информационни кампании сред
населението могат да бъдат: изготвяне на разяснителна информация, насоки и
съвети за прилагане на инструменти за предотвратяване образуването на
отпадъци, основно чрез уеб-сайта на общината; провеждане на обучителни
програми; еко-етикиране; различни образователни кампании;
 Провеждане на местна политика за разширена отговорност на производителя;
НПУО поставя Регионална система за управление на отпадъците Бургас, в която е и
Община Камено в индикативния списък за срока на действие на плана сред РСУО, в
които могат да се закупят и инсталират компостери за домашно компостиране.
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План за действие към Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци в община Камено
Стратегическа цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване на образуването на отпадъци
Оперативна цел: Намаляване на количеството на отпадъците
Дейности /мерки/

Разработване на проекти и/или
програми за насърчаване към
домашно компостиране.
Закупуване на компостери за
предоставяне на домакинства
Създаване на организация за
разделно събиране на
растителни и биоразградими
отпадъци от поддържането на
паркове, градини, ресторанти,
заведения за общ. хранене и др.

Бюджет
лв.

Източниц
и на
финансир
ане

100 000

Общинск
и бюджет
ПУДООС
ОПОС

-

ОПОС
Общинск
и бюджет

Срок
на
реализ
ация

Индикатори за
изпълнение

Очаквани резултати

Отговорно
ст

текущи

целеви

20172020 г.

Предотвратяване
образуването на
отпадъци от растителен
и хранителен произход

Брой разработени
проекти и/или
програми; Брой
закупени компостери

Предприети мерки за
предотвратяване
образуването на
отпадъци; Увеличаване
бр. на домакинствата,
компостиращи отпадъци

Община
Камено

20172020 г.

Предотвратяване
образуването на
отпадъци и
екологосъобразно
третиране

Въвеждане на система
за разделно събиране
на растителни и
биоразградими
отпадъци

Брой обхванато
население и обекти в
системата за разделно
събиране

Община
Камено

Наличие на
разработен и одобрен
проект

Създаден център за
поправка и повторна
употреба на стоки

Община
Камено

Брой реализирани
кампании

До 2020 г. са проведени
поне 4 информационни

Община
Камено

Разработване на проект за
създаване на центрове за
поправка и повторна употреба
на стоки, вкл. съдействие на
частни лица при интерес за
изграждане на такъв вид
центрове

-

ОПОС

2018 г.

Допълнително
предотвратени
отпадъци чрез
предоставяне на услуги
за удължаване
жизнения цикъл на
стоки

Провеждане на инф. кампании,
ориентирани най-вече към:

-

ОПОС
Общинск

20172020 г.

Повишаване
информираността на
населението, което
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-намаляване на образуваните
отпадъци;
-устойчиво потребление ;
-участие в разделното
събиране;
Създаване на секция
„Управление на отпадъците“ на
интернет страницата на
общината и публикуване на
графици за събиране на
отпадъци, информация за
отпадъците, и др.

и бюджет

-

Общинск
и бюджет

влияе пряко върху
количеството
образувани отпадъци

2017 г.

Информиране на
населението по
дейностите и мерките
по управление на
отпадъците
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кампании

Постоянно допълване
и актуализиране на
секцията в интернет
сайта

Повече информираност
на населението относно
управлението на
отпадъците

Община
Камено
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Подпрограма 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, пластмаси и стъкло
Настоящата програма е във връзка с изпълнението на Стратегическа цел 2:
„Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и
предотвратяване на риска от депонирането им“.
1.

Въведение и основни положения

През 2012 г. в ЗУО се включи общоевропейската цел за рециклиране на битовите
отпадъци, приета в законодателството на ЕС през 2008г. По- конкретно за общините в
България се постави изискването да достигнат поетапно до 2020 г. рециклиране на
битовите отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло /в които потоци
отпадъци се включват и отпадъците опаковки от същите материали/ в следните
количества:
До 1 януари 2016 г.- най-малко 25 на сто от общото им тегло;
До 1 януари 2018 г.- най-малко 40 на сто от общото им тегло;
До 1 януари 2020 г.- най-малко 50 на сто от общото им тегло;
Съобразно нормативната уредба всяка община може да постигне самостоятелно или
заедно с други общини, в зависимост от решението на Общото събрание на съответното
РСУО и наличната инфраструктура за третиране на отпадъците в общината и региона.
Целта на тези мерки са да се увеличат количествата на рециклирани и оползотворени
отпадъци и да се намали тяхното депониране.
В йерархията при управлението на отпадъците подготовката за повторна употреба се
нарежда на второ място след предотвратяване образуването на отпадъците. Целта на
тази подредба е именно максималното използване на отпадъците колкото може в
повече направления. Следващо в подреждането е рециклирането, което цели
превръщането на отпадъците в други суровини и материали, но разликата с
подготовката за повторна употреба е, че тук за извършването на дейността е
необходимо използване на много повече суровини. И накрая на предпоследно място се
нарежда оползотворяването, което цели използването на отпадъците за превръщане в
енергия, биогорива и др.
2.

Анализ на съществуващото състояние и насоки за бъдещи мерки

Съгласно нормативната уредба, отделянето на рециклируеми и оползотворими
отпадъци от потока битови отпадъци се осъществява посредством сътрудничеството с
организациите по оползотворяване и, чрез извършване на дейности по предварително
третиране на отпадъците, преди тяхното депониране.
Съгласно ЗУО и Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки – НООО системите
за разделно събиране на отпадъци от опаковки и разделно събиране на битови отпадъци
най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и
стъкло задължително включват всички населени места с население по-голямо от 5000
жители и курортните населени места. На основание тези документи в Община Камено
в гр. Камено трябва да функционират системи за разделно събиране на отпадъци от
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опаковки и разделно събиране на битови отпадъци – метали, стъкло, хартия и
пластмаса.
Община Камено е имала сключен договор с „Екоколект“ АД до 01.04.2015 г. за
организиране и реализиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки.
По инициатива на „Екоколект“ АД и поради нерентабилност на системата,
организацията е направила предложение за прекратяване на договора от 21.01.2015 г. с
тримесечно предизвестие. В тази връзка от 01.04.2015 г. е сключен нов договор с
„Екопак България“ АД за сътрудничество и разделно събиране на отпадъци от
опаковки и отпадъчни материали – хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло.
Системата се състои от по три контейнера в точка – сини, жълти и зелени. Системата се
обслужва от „Евро импекс“ ЕООД. Отпадъците се извозват до сепариращата
инсталация на дружеството в гр. Каблешково.
Въведените системи все още не са достатъчно ефективни.
Основен проблем при системите за разделно събиране, не само в Община Камено но и в
цялата страна е ниския процент на „чистият“ рециклируем материал. Основните
причини за това са смесването на общите битови отпадъци с рециклируемите и
изхвърлянето на строителни материали в контейнерите за разделно събиране. Друг
проблем е кражбата на суровини от контейнерите за разделно събиране на хартия,
пластмаса, метал и стъкло и предаването им в наличните пунктове за вторични
суровини. Тези нерегламентирани действия, установени от организациите по
оползотворяване, са предпоставка за значително намаляване на ефективността на
цялата система. За целта е необходимо предприемане на мерки за недопускане на
посегателства и кражби на отпадъците от съдовете за разделно събиране на отпадъците
от опаковки. Изпълнението им се осъществява посредством въвеждане на наказателна
отговорност и санкции за неизпълнение на физически и юридически лица в
Общинските наредби, касаещи отпадъците и стриктно контролиране от страна на
общинските служители, отговорни за дейността.За достигане на Националните цели за
разделно събиране на отпадъци и обхващане на по-голям процент население целите на
администрацията са насочени към поетапно увеличаване на населените места,
обхванати от системите за разделно събиране.
За увеличаване на количеството рециклирани и оползотворени отпадъци е необходимо
да се предприемат мерки и за тяхното насърчаване. Насърчаването трябва да е насочено
основно към гражданите на общината, от които произтича по-големия поток на тези
отпадъци.
Конкретни мерки за изпълнение на целите могат да бъдат следните дейности:
-

Увеличаване броя на контейнерите за разделно събиране на отпадъците, там
където има недостиг и преместване от места, където има ниска използваемост;
- Увеличаване на количествата на отпадъците, преминаващи през предварително
третиране, преди тяхното депониране;
-

Търсене на съдействие от органите на реда за предотвратяване
нерегламентираното изнасяне на отпадъци от контейнерите за разделно събиране на
отпадъци;
- Стимулиране изграждането на леснодостъпни площадки за предаване на
отпадъци от страна на гражданите;

27

Програма за управление на отпадъците на територията на Община Камено
2016 – 2020 г.

- Насърчаване използването на продукти със съответната екомаркировка за
рециклиране и/или оползотворяване.
- Увеличаване размера на санкциите, заложени в общинските наредби при
смесването на отпадъци и изхвърляне на рециклируеми и оползотворими отпадъци в
контейнерите за битови отпадъци;
- Стимулиране разделното събиране на отпадъците чрез кампании насочени към
различни групи-деца от детски градини, училища, пенсионерски клубове, фирми,
търговски вериги, работещи в различни институции.

За увеличаване на количеството рециклирани и оползотворени отпадъци е необходимо
се предприемат мерки и за тяхното насърчаване. Насърчаването трябва да е насочено
основно към гражданите на общината, от която произтича по – големия поток на тези
отпадъци
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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
Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване на риска за околната среда
от депонираните отпадъци
Оперативна цел: Достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали,
пластмаса и стъкло
Текущи индикатори:
 2016 г.- най-малко 25 на сто от общото тегло на отпадъците;
 2018 г.- най-малко 40 на сто от общото тегло на отпадъците
Целеви индикатор:
 2020 г.- най-малко 50 на сто от общото тегло на отпадъците;

Дейности /мерки/

Въвеждане на система за
разделно събиране на битовите
отпадъци от хартия, метал,
стъкло и пластмаса в гр.
Камено
Провеждане на инф. кампании
за разделно събиране и
рециклиране на отпадъците

Бюджет
лв.

Източници
на
финансира
не

-

Общински
бюджет
ПУДООС
ОПОС

-

ООп или
лица с
които е
сключен
договор за

Срок на
реализаци
я

Индикатори за
изпълнение

Очаквани резултати

2017-2020
г.

Увеличаване на
количествата
разделно събрани и
рециклирани
отпадъци

2017-2020
г.

Повишаване
информираността
на населението
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Отговорно
ст

текущи

целеви

Брой разположени
съдове за разделно
събиране на отпадъци

До 2020 г. 50 % от
теглото на образуваните
4 потока отпадъци да
бъдат разделно събрани
и рециклирани

Община
Камено

Брой реализирани
кампании

Ежегодно до 2020 г. са
проведени съответните
информационни
кампании

ООп или
други лица
организир
али
системата
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организир
ане на
системата

Ежегодно преразглеждане и
при необходимост
оптимизиране на системата за
РСОО и РСБО

ООп или
лица с
които е
сключен
договор за
организир
ане на
системата

за РСОО и
РСБО

Създадена ефективна
система

ООп или
други лица
организир
али
системата
за РСОО и
РСБО
Община
Камено

Брой открити
площадки

Увеличаване
количеството предадени
за рециклиране отпадъци

Община
Камено

Информационна
обезпеченост

Количествата
разделно събрани и
рециклирани
отпадъци

Събиране на надеждна,
навременна и пълна
информация

Община
Камено,
фирми,
ООп

2017-2020
г.

Увеличаване на
количествата
рециклирани
отпадъци

Количество отпадъци
преминали през
сепариране

Отделяне на по-голямо
количество отпадъци за
рециклиране и
изпълнение на целите

Община
Камено

2017-2020
г.

Използване на
системата по

Променена
нормативна уредба

Увеличена наказателна
отговорност

Общинска
администр

2017-2020
г.

Увеличаване на
количествата
разделно събрани
отпадъци

Фирми

2017-2020
г.

Увеличаване
местата за
предаване на тези
отпадъци

-

ООп

2017-2020
г.

Актуализиране и допълване при
необходимост на системите за
организирано сметосъбиране, с
цел увеличаване количествата
на отпадъците преминаващи
през инсталация за сепариране
преди тяхното депониране

-

Общински
бюджет
ПУДООС
ОПОС

Актуализиране размера на
санкциите в общинските

-

Общински
бюджет

Оказване на съдействие на
физически и юридически лица
към изграждане на площадки за
събиране и третиране на
хартия, пластмаса, стъкло и
метал
Изготвяне на ежегодни справки
за количествата на
образуваните, събраните и
оползотворени РСБО и РСОО

-

-
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наредби за смесването на
определени отпадъци и
изхвърлянето на рециклируеми
и оползотворими такива в
контейнерите за смесени
отпадъци
Поетапно включване на
населените места в общината
към системата за разделно
събиране на отпадъците

предназначение

-

Организац
ии по
оползотво
ряване

2018-2020
г.

Увеличаване на
количеството на
събрани и
рециклирани
отпадъци
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ация
Общински
съвет
Камено

Брой включени
населени места

Обхващане на цялото
население на Общината
от системата

Община
Камено

Програма за управление на отпадъците на територията на Община Камено
2016 – 2020 г.

Подпрограма за разделно събиране и постигане на целите за биоразградимите
отпадъци, в т. ч. за биоотпадъците на територията на Община Камено
Настоящата подпрограма е във връзка с изпълнението на Стратегическа цел 2:
„Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и
предотвратяване на риска от депонирането им“.
1.

Въведение и основни положения

„Биоразградими“ са всички отпадъци, които способността да се разграждат аеробно
или анаеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и други.
„Биоотпадъците“ са част от биоразградимите битови отпадъци и по-конкретно
отпадъците от паркове и градини, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата,
заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от
предприятията на хранително – вкусовата промишленост.
Със ЗУО и Националния стратегически план за поетапно намаляване на количеството
на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г. са поставени
конкретни количествени цели пред общините за разделно събиране и рециклиране,
както и цел за ограничаване на количествата депонирани биоразградими отпадъци.
Общата цел е най-късно до 31.12.2020 г. ограничаване на количеството депонирани
битови отпадъци – БрБО до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци,
образувани през 1995 г., като целите се постигат поетапно всяка година. В допълнение
към общата цел за намаляване на БрБО, национални цели за оползотворяване на
битовите биоотпадъци се поставиха в Наредбата за разделно събиране на
биоотпадъците, приета през декември 2013 г. |Наредбата задължава общините за всеки
от регионите за управление на отпадъците по чл. 49, ал. 9 от ЗУО да постигат поетапно
цели за разделно събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци.:
До 31 декември 2016 г. – не по- малко от 25 на сто от количеството на биоотпадъците,
образувани в региона през 2014 г.;
До 31 декември 2020 г. – не по- малко от 50 на сто от количеството на биоотпадъците,
образувани в региона през 2014 г.;
До 31 декември 2025 г. – не по- малко от 70 на сто от количеството на биоотпадъците,
образувани в региона през 2014 г.;
Целите се считат за изпълнени при условие, че биоотпадъците са събрани разделно при
източника на образуване, транспортирани и предадени за оползотворяване. В
допълнение Наредбата изисква кметовете на общини да осигурят цялото количество
образувани биоотпадъци от поддържането на обществени площи, паркове и градини на
територията на съответната Община да се събират разделно и оползотворяват.
Биоотпадъците от домашно компостиране се считат от законодателството като
предотвратени, а не като оползотворени.
В Наредбата са поставени и срокове за ежегодно представяне на информация и отчет
пред МОСВ относно изпълнението на целите, както за общината, така и за конкретния
регион: разпределение на задълженията между общините, участващи в региона,
предприети мерки и дейности за достигане на целите, предоставяне н доказателства за
изпълнение и др.
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2.

Анализ и описание на съществуващото състояние и бъдещи мерки

В Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците са поставени конкретни
изисквания за организирането на системи за разделно събиране на биоотпадъците.
Целта е обхващане на почти всички източници на генериране на биоотпадъци, които да
се събират и третират отделно от битовите отпадъци, като по този начин се избягва
смесването на отпадъците.
На този етап от посочените в Наредбата задължения, Община Камено е изпълнила
условието за изготвяне на актуален морфологичен анализна смесените битови
отпадъци, с цел определяне на състава и количеството биоразградими отпадъци в
потока на смесените битови отпадъци.
Предвидените в настоящата подпрограма мерки за постигане на целите за намаляване
на количеството БрБО, постъпващи за депониране са:
 Организиране на разделно събиране на „зелени отпадъци“ в т. ч. градински
отпадъци от почистване на обществени площи, паркове и градини на
територията на общината. Възможните начини за третирането им е чрез
изграждане на общинска площадка за компостиране на БрБО или извозването
им до изградената площадка за аеробно компостиране на територията на
Регионално депо за неопасни отпадъци Братово-запад и последващо
оползотворяване на компоста;
 Организиране на разделно събиране и рециклиране на биоразградимите
отпадъци- хартия и картон чрез организация по оползотворяване или други лица
притежаващи съответния документ по ЗУО;
 Организиране на разделно събиране на биоразградимите отпадъци от
домакинствата, ресторантите, хотели, заведения за обществено хранене,
пазарите за плодове и зеленчуци и изграждане на регионална инсталация за
анаеробно третиране на БрБО с оползотворяване на произведения компост или
биогаз;
 Насърчаване на домакинствата към домашно компостиране в малките населени
места;
 Провеждане на информационни/образователни кампании сред населението.
Първият етап от управлението на БрБО в т. ч. за биоотпадъците включва организиране
на система за разделното им събиране и изваждането имот системата на смесените
битови отпадъци. Системата може да се организира със специални контейнери
/кафяви/, с които могат да се обслужват отделни жилищни сгради, кооперации, обекти
за производство и търговия с храни. Първоначалното изграждане на системата трябва
да започне с търговските обекти, ресторантите, заведенията за обществено хранене и
пазарите, като постепенно се включва и населението. Поетапното въвеждане на
системата при домакинствата има за цел поетапно изграждане на екологично съзнание
в гражданите, което да ги приобщи към бъдещите промени в начина на изхвърляне и
събиране на отпадъка. С изграждане на система за разделно събиране на биоотпадъци е
необходимо започване на интензивни разяснителни кампании сред населението за да
има ефективност изградената система.
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Вторият етап от управлението на биоотпадъците, включва дейности за тяхното
третиране и оползотворяване. Наредбата за третиране на биоотпадъците дава насоки
относно начина на третиране, документите които се изискват от лицата извършващи
дейността, контрола и качеството на крайния продукт. Първият момент в дейността по
третирането на биоотпадъците е избора на подходяща инсталация и/или съоръжение.
След изграждането им е необходимо да се уточни точно предназначението на крайния
продукт след третирането и начина на бъдещото му използване.
В обхвата на РСУО – Регион Бургас няма изградено съоръжение за третиране на
биоотпадъците от хранителен произход. Съобразно вида и малкото количество на
генерираните БрБО в общината, изграждането на собствена площадка и съоръжение е
икономически неизгодно. В тази връзка е подходящо да се приложи регионален
подход, чрез осигуряването на една обща инсталация за анаеробно разграждане на
БрБО за общините от регион Бургас.
НПУО поставя Регионална система за управление на отпадъците Бургас, в която е и
Община Камено в индикативния списък на РСУО в които за срока на действие на плана
могат да се изградят инсталации за компостиране и анаеробно разграждане.
План за действие към подпрограма за разделно събиране и постигане на целите за
биоразградимите битови отпадъци в т. ч. за биоотпадъците
Стратегическа цел 2: „Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени
отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонирането им“.
Оперативна цел: Достигане на целите за разделно събиране и оползотворяване на
битовите биоотпадъци.
Текущи индикатори:
Ежегодно до 2019 г. количеството на депонираните биоразградими битови отпадъци е
под 50 % от общото количество на същите отпадъци, образувани в общината през 1995
г.
В периода 2016 г. – 2019 г. мин. 25 % от количеството на битовите биоотпадъци
образувани в общината през 2014 г. са разделно събрани и оползотворени.
Целеви индикатори
Към 2020г. – количеството на депонираните биоразградими битови отпадъци е до 35 %
от общото количество но същите отпадъци, образувани в общината през 1995 г.;
Към 2020 г. мин. 50 % от количеството на битовите биоотпадъци образувани в
общината през 2014 г. са разделно събрани и оползотворени.
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Дейности /мерки/

Въвеждане на система за
разделно събиране на
хранителни биоотпадъци от
домакинствата и обекти за
производство и търговия с
храни в гр. Камено
Изготвяне на график за
обслужване на съдовете за
събиране на биоотпадъци
Създаване на система за
домашно компостиране на
БрБО в населени места под
3000 жители
Изграждане на площадка за
компостиране на
биоразградими отпадъци

Бюджет
лв.

Източници
на
финансира
не

Срок на
реализаци
я

Отговорно
ст

текущи

целеви

Брой дом./обекти
обхванати от
системата за разделно
събиране

Количество разделно
събрани биоотпадъци

Община
Камено

100 000

Общински
бюджет
ПУДООС
ОПОС

2017-2020
г.

Предотвратяване
попадането на
биоотпадъци в
контейнерите за
смесени битови
отпадъци

-

Общински
бюджет

2017-2020
г.

Създаване на
прозрачност при
управление на
биоотпадъците

Изготвени графици за
периода и честотата
на събиране

Създаване на ефективна
система

Община
Камено

100 000

Общински
бюджет
ПУДООС
ОПОС

2017-2020
г.

Предотвратяване
образуването на
отпадъци

Брой закупени
компостери

Брой домакинства
прилагащи домашно
компостиране

Община
Камено

2018-2020
г.

Намаляване на
депонираните
биоразградими
отпадъци и
оползотворяването
им

Изготвен и одобрен
проект

Изградена площадка

Община
Камено

Намаляване на
депонираните
биоразградими
битови отпадъци и
оползотворяването

Изготвен и одобрен
проект

Изградена инсталация за
анаеробно третиране на
БрБО

РСУОРегион
Бургас

50 000

Общински
бюджет
ПУДООС
ОПОС

2020 г.
Изграждане на регионална
инсталация за анаеробно
третиране на БрБО

Индикатори за
изпълнение

Очаквани резултати

200 000

ОПОС
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им
Повишаване на
информираността на
населението за ползите и
изискванията за разделно
събиране и оползотворяване
на биоотпадъците

Изготвяне на отчети и
докладване на изпълнението
на целите по чл. 31,ал. 1 от
ЗУО и чл. 8, ал. 1от Наредбата
за разделно събиране на
биоотпадъци

Разделно събиране на зелени
биоотпадъци от обществени
места – паркове и градини и
др.

5 000

Общински
бюджет

-

30 000

Общински
бюджет
ПУДОС
ОПОС

Брой проведени инф.
кампании

Увеличаване на
количеството събрани
БрБО чрез общинската
система

Община
Камено

2017-2020
г.

Информационна
обезпеченост във
връзка с постигане
целите за разделно
събиране и
оползотворяване на
биоотпадъци и
намаляване на
количеството
депонирани БрБО

Количествата
разделно събрани и
оползотворени био
отпадъци в
тон8година

Депонирани БрБО към
2020 г.

Община
Камено

2017-2020
г.

Намаляване на
количеството
депонирани
биоотпадъци

Брой населени места
обхванати от
системата за разделно
събиране

Количество на
предадените за
компостиране зелени
отпадъци

Община
Камено

2017-2020
г.

Повишаване
информираността
на населението
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Подпрограма за прилагане на изискванията за строителни отпадъци и отпадъци
от разрушаване на сгради
Настоящата подпрограма е във връзка с изпълнението на Стратегическа цел 2:
„Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и
предотвратяване на риска от депонирането им“.
„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.
ОСР във висока степен подлежат на рециклиране и повторна употреба и от проблем за
околната среда те могат да се превърнат в ценен ресурс. Ето защо според европейското
законодателство подготовката за повторна употреба, рециклиране и друго
оползотворяване на материали от неопасни ОСР следва да се увеличи най – малко до 70
% от общото им тегло. ЗУО определи поетапно по години целите за рециклиране и
друго оползотворяване, за да се достигне крайната цел през 2020 г.:
-

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 2020г. – най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците;

Анализът на нормативната уредба показва, че Община Камено, както и другите общини
в страната имат следните отговорности произтичащи от националното законодателство:
 Организиране на събирането, вкл. разделното, оползотворяването
обезвреждането на СО от ремонтна дейност, образувани от домакинствата;

и

 Когато Общината е възложител на строителни дейности или на дейности по
разрушаване на сгради, вкл. принудително премахване на строежи, има
задължение да:
-

Разработва План за управление на строителните отпадъци ПУСО като част
от строителната документация за инвестиционния проект за издаване на
разрешение за строеж;

-

Изпълни реално ПУСО;

-

Да осигури селективното разделяне и материално оползотворяване на
определени видове СО в минимални количества;

Изискване това разработване на ПУСО не се прилага за:


Премахване на сгради с РЗП под 100кв.м.;



Реконструкция, основен ремонти/или промяна предназначението на строежи
с РЗП по-малка от 500 кв.м.;



Строеж на сгради с РЗП по-малка от 300 кв.м.;



Разрушаване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи,
когато тяхното премахване е наредено по спешност от компетентен орган.
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Анализът на нормативната уредба показва, че Община Камено, както и
другите общини в страната имат следните отговорности произтичащи от
националното законодателство:

Едновременно с това Общините като институции работещи с публични средства по
различни оперативни програми са задължени при строителство да спазват изискванията
за влагане на рециклирани строителни материали, както следва:
Вид строителна дейност

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Строителство на сгради, финансирани с
публични средства

1%

1%

1%

1,5%

1,5%

1,5%

2%

Строителство на пътища с публични
средства

5,0%

5,0%

8,0%

8,0%

8,0%

10,0%

10,0%

Рехабилитация, основен ремонт и
реконструкция на пътища, финансирани
с публични средства

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

3,0%

3,0%

3,0%

Строителство, реконструкция и основен
ремонт на други строежи от
техническата инфраструктура,
финансирани с публични средства

3,0%

3,0%

5,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

Оползотворяване на СО в обратни
насипи

8,0%

9,0%

10,0%

11,0%

11,0%

11,0%

12,0%

Кметът на общината одобрява ПУСО като неразделна част от инвестиционните
проекти, когато общината е компетентен орган по ЗУТ, както и да одобрява отчетите за
изпълнение на ПУСО, в предвидените от Наредбата за управление на строителните
отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали случаи.
Анализите на СО и на инфраструктурата за СО показват че на територията на Община
Камено няма изградено специализирано депо за СО, както и инсталация за
оползотворяването им. До октомври 2015 г. генерираните строителни отпадъци от
населението се извозват на депо за неопасни отпадъци Братово.
От 2016 г. при подаден сигнал от страна на граждани, Общината извозва строителните
отпадъци и ги съхранява на общинска площадка. Събраните отпадъци се използват като
насип при ремонта на улици при последващо асфалтиране. До момента не се извършва
предварително третиране на строителни отпадъци.
Община Камено не разполага с количествени данни за образуваните и депонирани
строителни отпадъци.
Достигането на целите за рециклиране и оползотворяване на СО може да се осъществи
чрез РСУО и изградената площадка за третиране на СО на територията на Регионално
депо Братово-запад. Площадката е снабдена с мобилна трошачка с капацитет 10 000
т/г., като натрошените материали ще се разделят по фракции, което дава възможност
част от рециклираните строителни материали да се използват отново в строителството.
Необходимо е осигуряване на площадка за временно съхранение на строителните
отпадъци на територията на Община Камено.
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План за действие към Подпрограма за изискванията за строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради
Стратегическа цел 2: „Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на
риска от депонирането им“
Оперативна цел: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци от домакинствата и от строителни
дейности на общината
Текущи индикатори: Ежегодно до 2020 г. в строежите с възложител Община Камено се влагат рециклирани строителни материали, в
количества, съгласно изискванията на Наредбата за управление на СО.
Целеви индикатор: През 2020 г. в строежите с възложител Община Камено се влагат рециклирани строителни материали, в количества,
съгласно изискванията на Наредбата за управление на СО за 2020 г.

Дейности /мерки/

Бюджет
лв.

Източници
на
финансира
не

Срок на
реализаци
я

Индикатори за
изпълнение

Очаквани резултати

Отговорно
ст

текущи

целеви

Отчети за образувани
и третирани СО

Създадена база данни за
СО

Община
Камено

Водене на отчетност за
количествата на предадени и
оползотворени строителни
отпадъци

-

Общински
бюджет

2017-2020 Водене на отчетност
г.
и контрол върху СО

Водене на отчетност за
количествата на вложените
рециклирани материали в
строителството

-

Общински
бюджет

2017-2020
г.

Изпълнение на
изискванията на
законодателството

Количество вложени
рециклирани
строителни материали

Изпълнение на целите за
влагане на рециклирани
СО

Община
Камено

Определяне на длъжности лица
за съгласуване и одобрение,
както и за последващ контрол
на плановете за управление на
строителни отпадъци

-

Общински
бюджет

2017-2020
г.

Изпълнение на
целите за СО

Брой съгласувани
планове

Контрол върху
дейностите по
управление на СО

Община
Камено
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Осигуряване на площадки
и/или съдове за събиране на
строителни отпадъци

50 000

Общински
бюджет
ПУДОС,
ОПОС

2017-2020
г.

Екологосъобразно
третиране на СО
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Подпрограма за изпълнение задълженията на общината с оглед изграждане на
системите за разделно събиране на масово разпространени отпадъци /МРО/
Настоящата подпрограма е във връзка с изпълнението на Стратегическа цел 2:
„Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и
предотвратяване на риска от депонирането им“.
1.

Въведение и основни положения

С националното законодателство са поставени годишни количествени цели за
рециклиране и оползотворяване на шест групи МРО:


Отпадъци от опаковки – от 2004 г.



ИУМПС – от 2005 г.



ИУЕЕО – от 2006 г.



Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти – от 2006 г.



Отпадъци от батерии и акумулатори /НУБА/ - от 2006 г.



Отпадъци от излезли от употреба гуми /ИУГ/ - от 2011 г.

Целите за оползотворяване и рециклиране на шестте групи МРО се осъществяват и
финансират на национално ниво, основно от организациите по оползотворяване и/или
лица изпълняващи задълженията си индивидуално, чрез прилагане на схемите
„разширена отговорност на производителя“.
За изпълнение на националните цели в ЗУО е вменено задължение и на органите на
местната власт, които с помощта на организации и/или фирми притежаващи
разрешения за дейности с отпадъци организират разделното събиране на МРО,
образувани от дейността на домакинствата. Подзаконовите документи за управлението
на МРО се отнасят за всеки конкретен вид поотделно и поставят условия и изисквания
за осъществяване на дейностите по управлението им.
Съгласно нормативните изисквания Кметът на общината е отговорен за събиране на
отпадъците от населението, следователно и за организиране и подпомагане на
дейностите по разделното събиране на МРО и предаването им за оползотворяване.
В съответствие с националните политики и изисквания Община Камено си поставя
следната Оперативна цел – Изпълнение задълженията на общината относно съдействие
при организиране на системите за разделно събиране и оползотворяване на МРО.
2.

Анализ и описание на съществуващото състояние

Община Камено е организирала разделно събиране на шестте групи МРО на
територията си чрез сътрудничество с организации по оползотворяване.
Община Камено е имала сключен договор с „Екоколект“ АД до 01.04.2015 г. за
организиране и реализиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки.
По инициатива на „Екоколект“ АД и поради нерентабилност на системата,
организацията е направила предложение за прекратяване на договора от 21.01.2015 г. с
тримесечно предизвестие. В тази връзка от 01.04.2015 г. е сключен нов договор с
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„Екопак България“ АД за сътрудничество и разделно събиране на отпадъци от
опаковки и отпадъчни материали – хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло.
Системата се състои от по три контейнера в точка – сини, жълти и зелени. Системата се
обслужва от „Евро импекс“ ЕООД. На този етап въведената система не е достатъчно
ефективна.
В тази подпрограма не са включени мерки за разделното събиране и оползотворяване
на отпадъци от опаковки, т.к. те са разгледани и включени в Подпрограма за разделно
събиране и изпълнение на целите за подготовка за повторна употреба и за
рециклиране на битовите отпадъци най-малко от хартия, метали, пластмаса и
стъкло. Въпреки това е важно да се отбележи, че изпълнението им има пряко
отношение към постигането на набелязаните оперативни цели в двете подпрограми и
на заложената стратегическа цел 2.


Разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори – НУБА

Община Камено има сключен договор с „Трансинс Батери” АД от 02.09.2013 г. за
организиране на дейностите по разделно събиране, съхраняване и предаване за
предварително третиране, рециклиране, оползотворяване на НУБА. Определени са 16
броя места за поставяне на съдове за разделно събиране на портативни НУБА.
Поставени са съдове за събиране на портативни батерии във всички 13 населени места
на общината – кметства и училища. Събират се по заявка от общината при наличие на
количества.
Необходимо е да се отбележи, че съгласно Наредбата за батерии и акумулатори и за
негодни за употреба батерии и акумулатори, всички обекти които предлагат за
продажба батерии и акумулатори са задължени да предвидят места за поставяне на
специализирани съдове за събиране на НУБА и да осигурят достъп до тях.
За по-добра ефикасност на системата е необходимо:



-

Постепенно увеличаване на местата на разполагане на съдовете;

-

Провеждане ежегодно на разяснителни кампании;

-

Засилване на контрола относно спазването на забраната за изхвърляне на
тези видове отпадъци извън регламентираните за целта места;

Разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване – ИУЕЕО

Община Камено има сключен договор с фирма „Трансинс технорециклираща
компания” АД от 02.09.2013 г. за организиране на система за разделно събиране на
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Събират се на кампании от
населението в общината два пъти годишно. Осигурен е фургон, поставен на общинска
площадка. След обаждане на граждани с искане за предаване на отпадък, фургонът се
отключва и ИУЕЕО се прибира.
Необходимо е да се отбележи, че Наредбата за излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване задължава лицата извършващи продажба на крайни
потребители да:
-

Поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация
за възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на ИУЕЕО,
образувано в бита и/или други налични места за предаване на ИУЕЕО;
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-

Да приемат без заплащане от страна на крайните потребители ИУЕЕО,
образувано в бита от сходен вид и изпълняващо същите функции, както
закупеното или да приемат безплатно много малко по размер ИУЕЕО /при което
нито един външен размер не надвишава 25 см/ за търговски обекти с площ поголяма или равна на 400 кв. м



Разделно събиране на излезли от употреба моторни превозни средства –
ИУМПС

Община Камено има сключен договор с фирма „Ауторек” ЕАД от 05.01.2015 г. за
събиране, транспортиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от
употреба моторни превозни средства и за повторна употреба, рециклиране и/или
оползотворяване на отпадъци от моторни превозни средства, намиращи се върху
общинска собственост кампанийно или чрез оператори на площадки за събиране и
съхраняване на ИУМПС, притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО.


Разделно събиране на негодни за употреба гуми – ИУГ

Община Камено има сключен договор с фирма „Трансинс авторециклиращ
консорциум” АД, гр. Варна от 02.09.2013 г. с цел прилагане на система за събиране,
транспортиране, съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на излезли от
употреба гуми за срок от три години. Осигурена е общинска площадка за съхраняване
на събрания отпадък.
Наредбата за изискванията за третиране на ИУГ вменява задължения на лицата които
извършват продажба или смяна на автомобилни гуми да приемат без заплащане от
страна на крайните потребители ИУГ, като за целта поставят на видно място в
търговските обекти табла, съдържащи информация за местата, както и начина за
приемане на ИУГ.


Разделно събиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти ОМОН

Община Камено има сключен договор с „Национална компания за събиране и
оползотворяване на отработени масла“ ООД- организация по оползотворяване на
отработени масла от 2013 г.
В Наредбата за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти задълженията на
органите на местното самоуправление са:
-

Определяне на местата за смяна на отработени моторни масла на територията на
общината;

-

Съдействие за извършване на дейностите посъбиране и съхраняване на излезли
от употреба масла и предаването им за оползотворяване;

Тук вариантите за определяне на местата за смяна на отработени масла са
идентифициране и посочване на гражданите на всички оторизирани сервизи, където в
общината се извършва тази дейност. Необходимо е да бъде изготвен списък с местата и
лицата, отговорни за дейността, който да бъде публично оповестен. Към местата за
смяна на отработени моторни масла се включват сервизите и бензиностанциите,
отговарящи на изискванията на ЗУО или подзаконовите нормативни актове по
прилагането
му.
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План за действие към Подпрограма за изпълнение на задълженията на общината с оглед изграждане на системите за разделно
събиране на МРО
Стратегическа цел 2: „Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на
риска от депонирането им“
Оперативна цел: Изпълнение задълженията на общината относно съдействие при организиране на системите за разделното
събиране и оползотворяване на МРО
Текущи индикатори: Увеличаване количеството разделно събрани и оползотворени МРО от територията на общината
Целеви индикатор: Създаване на ефективна система за разделно събиране на МРО с участието на всички задължени лица по схемата на
МРО

Дейности /мерки/

Оказване на пълно съдействие
на организациите по
оползотворяване на МРО с
които е сключен договор за
събирането и предаването им

Бюджет
лв.

-

Източници
на
финансира
не

Общински
бюджет

Срок на
реализаци
я

Индикатори за
изпълнение

Очаквани резултати

Отговорно
ст

текущи

целеви

2016-2020
г.

Изпълнение
изискванията на
законодателството
за събиране на МРО

Проведени съвместни
инициативи

Увеличено количество
на събираните отпадъци

Община
Камено

Информационна
обезпеченост във
връзка с целите за
рециклиране и
оползотворяване

Увеличаване
количествата на МРО
предадени за
оползотворяване

Създадена база данни
МРО

Община
Камено
ООп
Фирми

Прозрачност и
информираност при
управление на МРО

Създаден и
публикуван на сайта
на общината

Актуализиране и
поддържане на сайта

Община
Камено

Водене на ежегодна отчетност
за количествата събрани и
предадени за оползотворяване
МРО от ООп или лица с които
общината има сключен договор

-

ООп

2016-2020
г.

Осведомяване на
обществеността за търговските
обекти в които се извършва

-

Общински
бюджет

2016-2020
г.

44

Програма за управление на отпадъците на територията на Община Камено
2016 – 2020 г.

приемане на ИУЕЕО, НУБА,
ИУГ, Отработени масла
Организиране на съвместни
кампании с ООП или други
лица с които има сключен
договор за разясняване и
предоставяне на информация
относно разделното събиране и
оползотворяване на МРО

регистър/списък на
обектите

-

ООп

2016-2020
г.

Повишаване
информираността
на населението
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Брой проведени инф.
кампании

Увеличаване на
количеството МРО
предадени за
оползотворяване

Община
Камено
ООп
Фирми
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Подпрограма за предотвратяване и намаляване на риска от депонирани отпадъци
Настоящата подпрограма е във връзка с изпълнението на Стратегическа цел 3:
„Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда“.
Депонирането на отпадъците стои на най-ниското ниво в йерархията на управление на
отпадъците, въведена с европейското и с националното законодателство. Основната
част от усилията на национално и местно ниво за подобряване управлението на
отпадъците са насочени към управление и предотвратяване на риска от депонираните
отпадъци, което може да се постигне чрез няколко групи мерки:
 Ползване на депа, отговарящи на екологичните нормативни изисквания, които
минимизират рисковете за околната среда;
 Чрез намаляване на количествата депонирани отпадъци посредством
увеличаване на дела на рециклираните и оползотворените отпадъци;
 Закриване и рекултивация на старите депа за отпадъци с преустановена
експлоатация;
 Последващи следексплоатационни грижи и мониторинг на закритите депа;
 Предотвратяване на депонирането доколкото е възможно на опасни битови
отпадъци чрез разделното им събиране и предаване за обезвреждане;
Част от мерките свързани с подобряване на йерархията на управление на битовите
отпадъци, както и на СО включени в предходните подпрограми имат съществен принос
и за предотвратяването и намаляването на депонираните отпадъци.
В настоящата подпрограма са включени допълнителни мерки от компетенциите на
Община Камено, свързани с:
1) Осигуряване на екологосъобразно депониране на остатъчните битови отпадъци
на депо, отговарящо на нормативните изисквания;
2) Въвеждане на управление на други потоци битови отпадъци извън обхванатите
битови отпадъци от предходните подпрограми, целящи подобряване на тяхното
разделно събиране и отклоняването им от депониране, най-вече опасните
отпадъци от бита;
3) Приключване рекултивацията на общинското депо за неопасни отпадъци на
Община Камено;
4) Следексплоатационни грижи и мониторинг на закритото депо.
Община Камено депонира битовите си отпадъци на РДНО – Братово-запад от 2015 г.,
отговарящо на европейските и националните изисквания за екологосъобразно
обезвреждане на отпадъци. РСУО – регион Бургас трябва да предприеме мерки на
територията на регионалното депо да се депонират само тези отпадъци, които не
подлежат на оползотворяване, рециклиране или повторна употреба.
Съществуващо депо за отпадъци с преустановена експлоатация на територията на
община Камено е Депо за неопасни отпадъци Камено. Депото е разположено на север –
северозапад от гр. Камено на площ от 24,300 дка в котловина на бивша кариера за
пясък, чакъл и глина. В експлоатация е от 2002 г. въз основа на заповед на кмета на
общината. Не е изградено по проект. В края на 2005 г. комисия предписва мерки за
рекултивация. В края на 2006 г. със заповед на кмета № РД 09-617/27.12.2006 г.
експлоатацията му е преустановена. Оттогава отпадъците на община Камено се
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извозват за обезвреждане на Депото за неопасни отпадъци на Община Бургас – Депо
Братово, находящо се в землището на с. Полски извор. За депо за неопасни отпадъци
Камено е изготвен проект за рекултивация. Сегашното му състояние е, че цялото
отпадъчно тяло е запръстено, обрасло е с треви и на него не се обезвреждат отпадъци.
Със Заповед № РД-94 от 25.06.2015 г., директорът на РИОСВ-Бургас е наредил да бъде
спряна експлоатацията на депо за неопасни отпадъци Камено и да се предприемат
мерки за рекултивацията му, като обезвреждането на битовите отпадъци и други
неопасни отпадъци да се извършва на регионално депо за неопасни отпадъци за
общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Руен, Сунгурларе, Поморие, Несебър,
Средец – регионално депо „Братово – запад.
Други действия които следва да се предприемат са свързани със следексплоатационни
грижи. Това са дейностите по поддръжка на площадката на депото, осъществяване и
наблюдение на параметрите на околната среда – мониторинг и отстраняване на
евентуални отрицателни последици от въздействието на депото върху околната среда и
човешкото здраве за определения от компетентните органи следекслоатационен
период.
Необходимо е да се определи отговорността за последващия контрол и наблюдение на
параметрите на околната среда в района на депото, съгласно изискванията на Наредба
№ 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
В Община Камено не се изпълняват мерки за разделното събиране на опасни битови
отпадъци от населението.
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План за действие към Подпрограма за предотвратяване и намаляване на риска от депонирани отпадъци
Стратегическа цел 3: „Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда“
Оперативна цел: Предотвратяване и намаляване на риска от депонирани отпадъци
Текущи индикатори: остатъчните БО се обезвреждат съобразно нормативните изисквания през целия период на Програмата
Целеви индикатор: Приключване рекултивацията на Общинско депо за ТБО Камено

Дейности /мерки/

Рекултивация на общинското
депо на гр. Камено

Разработване на План за
контрол и мониторинг
общинско депо съгл. Наредба
№6

Бюджет
лв.

Източници
на
финансира
не

Срок на
реализаци
я

Индикатори за
изпълнение

Очаквани резултати

Отговорно
ст

текущи

целеви

2018 г.

Намаляване на
риска за околната
среда и човешкото
здраве

Осигурено
финансиране

Рекултивирано депо

Община
Камено

Изготвен и одобрен
План за контрол и
мониторинг

Изпълнение на плана за
мониторинг и контрол

Община
Камено

В ежегодния отчет на
оператора са отчетени
като изпълнени
всички планирани
дейности

В ежегодния отчет на
оператора са отчетени
като изпълнени всички
планирани дейности

Община
Камено

Сключен договор

Увеличаване на
количествата разделно

Община
Камено

2 431
000

Общински
бюджет
ПУДООС
ОПОС

20 000

Общински
бюджет
ПУДООС
ОПОС

2017 г.

Определяне на мин.
изисквания за
наблюдение и
контрол на
параметрите на
околната среда
Предотвратен е
риска за околната
среда

Провеждане на
следексплоатационни грижи за
депото и изпълнение на
дейностите от плана за
мониторинг

10 000

Общински
бюджет

След
завършва
не на
рекултива
цията

Сключване на договори за
разделно събиране на опасни

-

Общински
бюджет

2017-2020 Предотвратяване и
г.
намаляване на риска
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отпадъци от бита
Увеличаване на
административния капацитет
относно изпълнение на
нормативните изисквания при
управление на отпадъците

от депонирани
отпадъци

5 000

Общински
бюджет

2017-2020
г.

Подобряване
организацията при
управление на
отпадъците
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събрани опасни
отпадъци

Брой служители

Ефективно прилагане на
местната и националната
нормативна уредба

Община
Камено

Програма за управление на отпадъците на територията на Община Камено
2016 – 2020 г.

Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и информиране на
обществеността по въпросите на управление на отпадъците
Настоящата подпрограма е във връзка с изпълнението на Стратегическа цел 4:
„Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на
управление на отпадъците“.
Информирането и участието на обществеността е основен компонент от всяка програма
за управление на отпадъците. Отпадъците са резултат от човешката дейност и без
участието на населението, основен генератор на битови отпадъци, дори и най-добре
разработената програма не може да постигне своите цели. От особена важност е да се
повишава разбирането сред населението и бизнеса за йерархията при управление на
отпадъците, т. е. за приоритетния ред на това как да се справяме с отпадъците, както и
за отговорностите на всеки, който образува или допринася за образуването на
отпадъци, включително и отговорността да покрива пътните разходи за своите
действия.
Отчитайки всичко това, Община Камено осъзнава своята отговорност за повишаване на
това разбиране. За целта една от стратегическите цели в настоящата Програма за
управление на отпадъците на Община Камено 2016 – 2020 г. е Превръщане на
обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на управление на
отпадъците. Настоящата подпрограма за информиране на обществеността по
въпросите на управление на отпадъците е насочена към постигане на тази
стратегическа цел.
Включените в подпрограмата имат хоризонтален характер. На практика мерките в
подпрограмата подпомагат изпълнението и на мерките в другите подпрограми, а оттам
допринасят за постигане и на останалите 4 стратегически цели на Програмата за
управление на отпадъците на Община Камено.
Мерките са насочени към:
 Повишаване на ролята на обществеността в процеса на вземане на решения
относно политиката за управление на отпадъците в Община Камено;
 Изграждане на информирано поведение и на обществени нагласи относно
отпадъците и повишаване на участието на населението и бизнеса в
предотвратяване на отпадъците и в разделното събиране на битовите и
строителните отпадъци съобразно йерархията за управление на отпадъците.
Предвидените в подпрограмата мерки включват публикуване и разпространение на
актуална информация и провеждане на разяснителни кампании за:
-

Повишаване на информираността и разбирането сред населението и бизнеса – за
същността, принципите и йерархията за управление на отпадъците;

-

За услугите по събиране, транспортиране и третиране на различните потоци
отпадъци, предоставяни от общината;

-

За задълженията на гражданите и бизнеса и за действията, които трябва да
предприемат при управление на генерираните от тях отпадъци.

Планирани са също мерки, които чрез подходящи техники или схеми включват пряко
гражданите в дейности за разделно събиране на различни потоци битови отпадъци.
Специално внимание ще бъде обърнато на работата с децата в детските градини и
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училищата на територията на общината, предвид създаването у тях на устойчиви
нагласи и поведение относно отпадъците. Друга група мерки е насочена към участие на
обществеността в процеса на вземане на решения относно политиката за отпадъците
чрез допитвания, консултации, публични обсъждания.
Важна предпоставка за постигане на заложената цел са и част от предприетите до
момента мерки, като провеждането на ежегодни национални кампании за почистване от
отпадъци чрез участие на доброволци, ежегодният конкурс за общини „За чиста околна
среда“, регулярните информационни кампании на организациите по оползотворяване.
В съответствие с възприетия подход за всички подпрограми не са посочени финансови
средства за мерките, които ще се изпълняват в рамките на обичайните средства,
предвидени в общинския бюджет за съответните дейности.
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План за действие към Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите
за управление на отпадъците
Стратегическа цел 4: „Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците“
Оперативна цел: Подобряване на информираността и участието на населението и бизнеса относно дейностите по управление на
отпадъците в Община Камено

Дейности /мерки/

Бюджет
лв.

Източници
на
финансира
не

Срок на
реализаци
я

Индикатори за
изпълнение

Очаквани резултати
текущи

Информираност на
обществеността и участието и в
процеса за вземане на решения
при приемане на общински
нормативни актове, програми и
документи в областта на
отпадъците

-

Публикуване на годишни
отчети за изпълнение на
настоящата ПУО до 2020 г. на
интернет страницата на
общината

-

Публикуване на актуална
информация за отпадъците и

-

Общински
бюджет

Общински
бюджет

Отговорно
ст
целеви

2017-2020
г.

Осигурени
предпоставки за
участие на
обществеността в
процеса на вземане
на решения относно
общинската
политика за
управление на
отпадъците

Община
Камено

Ежегодно
до 31
март

Осигурена
прозрачност при
изпълнение на
общинската
политика за
отпадъци

Община
Камено

2017-2020
г.

Осигурен достъп на
населението до
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Брой публикувани
съобщения годишно

Поддържане актуална
информация за

Община
Камено
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дейностите по управлението им
на интернет страницата на
общината
Провеждане на информационни
и разяснителни кампании за
различни възрастови и
социални групи, свързани с
разделното събиране и
третиране на отпадъците
Участие в местни, национални
и международни кампании за
намаляване на отпадъците

Въвеждане на наградни схеми
за училищата и детските
градини при провеждане на
инициативи за разделно
събрани отпадъци

информация за
управлението на
отпадъците в
общината

1 000

Общински
бюджет

-

Общински
бюджет
Партньорс
ки
организац
ии

1 000

Общински
бюджет
Отчислени
я по чл. 64
от ЗУО

2017-2020
г.

Повишаване
информираността
на населението и
бизнеса

2017-2020
г.

Ангажираност на
населението и
бизнеса в
управлението на
отпадъците в
Общината

Постояне
н

Повишаване на
участието на
младите хора в
разделното
събиране на
отпадъците
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отпадъците

Брой проведени
кампании

Брой проведени
кампании

Брой участващи
детски градини и
училища

Увеличен брой на
участниците в инф.
кампании

Община
Камено

Увеличаване броя на
участващите в
кампаниите

Община
Камено
Организат
ор на
кампаният
а

Количество разделно
събрани отпадъци

Община
Камено
Директори
на
училища и
ДГ
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VI. Координация с други планове и програми
Общинската ПУО 2016 – 2020 г. на Община Камено е разработена в координация,
както с националните, така и с общински програмни документи, като разбира се са
отразени спецификите, приоритетите и потребностите на общината в сферата на
управление на отпадъците.
При разработване на Програмата са взети предвид основните изисквания произтичащи
от националните програмни документи, в т ч.:
 Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. и Национална
програма за предотвратяване на отпадъците като част от него;
 Национален стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите
отпадъци, предназначени за депониране до 2020 г.;
 Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителството
и разрушаване на територията на Р България за периода 2011-2020 г.;
 Национален план за управление на утайките от ПСОВ до 2020 г.
В Националния стратегически план за поетапно намаляване количествата на
биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране са описани начините и
мерките за достигане на целите, заложени в ЗУО за намаляване на депонираните
биоразградими отпадъци. Тези начини и мерки са наложени и в настоящата програма
на местно ниво. За достигането им е разработена подпрограма с мерки за разделно
събиране и достигане на целите и изискванията на НПУО за биоразградимите отпадъци
и биоотпадъците.
Стратегическият план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване на
територията на Р България поставя мерките и начините на действие за изпълнение на
целите, заложени в ЗУО за рециклиране и оползотворяване на СО, образувани от
строителство и влагане на рециклирани материали в строителството. Подобни мерки и
план за действие са разработени в Общинската програма на местно ниво. За изпълнение
на мерките и целите е разработена подпрограма за прилагане на изискванията за СО и
отпадъци от разрушаване на сгради.
Като елемент от системата за планиране развитието на общината за периода до 2020 г.
ПУО на Община Камено е синхронизирана и съобразена с общинския план за развитие
на Община Камено за периода 2014 – 2020 г.
Общинският план за развитие определя рамката за развитие в новия програмен период,
като интегрира икономическите, социалните, екологичните и инфраструктурните
аспекти на желания устойчив и балансиран растеж на територията на общината, като
дефинира и специфични цели, приоритети и мерки.
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VII. Система за наблюдение, контрол и отчитане на ПУО на територията на
Община Камено за периода 2016-2020 г.
Наблюдението и оценката на изпълнението на ПУО на Община Камено е от ключово
значение, с оглед проследяване на напредъка по постигане на поставените цели,
срокове и ресурси и навременно предприемане на действия за преодоляване на
възникващи проблеми при реализацията на мерките, а при необходимост-предприемане
на действия за актуализация на Програмата.
Наблюдението на ПУО ще се осъществява чрез периодично събиране на информация,
свързана с напредъка по изпълнение на включените в Програмата мерки и степента на
постигане на индикаторите, както и анализ на събраната информация и на възникнали
проблеми при изпълнението и причините за тях. В допълнение, за всяка мярка ще се
наблюдава и спазването на планирания график и степента на изразходване на
ресурсите.
Дейностите по прилагане изпълнението на общински планове и стратегии в областта на
околната среда и управлението на отпадъците се извършват от еколога на общината,
вкл. за събиране и систематизиране на данните, анализ и оценка на напредъка в
изпълнение на мерките, причините за неизпълнение или за изоставане в изпълнението.
За целта екологът изготвя годишен доклад за напредъка по изпълнение на мерките и
програмните цели.
Контролът върху изпълнение на ПУО ще се осъществява от Общинския съвет. За целта
всяка година в срок до 31 март кметът на общината ще представя на ОбС годишен
доклад за изпълнение на Програмата за предходната година. Годишните отчетни
доклади за изпълнението на Програмата ще се публикуват и на интернет страницата на
Община Камено с цел информиране на обществеността.
Целта на контрола и отчитането на Програмата е да се проследи ежегодно напредъка на
изпълнение на поставените мерки и цели в програмата, евентуалните пречки за
изпълнението им, както и да бъдат взети навременни мерки при наличието на мерки,
които не биха могли да се изпълнят поради финансови, нормативни и8или други
причини.
ПУО ще бъде актуализирана в случай на промени в законодателството, които налагат
съществени промени в заложените стратегически и оперативни цели и в планираните
мерки за тяхното постигане.
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Приложения:
1. Анализ и оценка на действащите нормативни и програмни документи в
контекста на правата и задълженията на общините по управление на отпадъците.
2. Анализ на отпадъците
3. Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците
4. Анализ на институционалния капацитет в сферата на управлението на
отпадъците
5. Анализ и информация за замърсени в миналото площадки за обезвреждане на
отпадъците и осъществени мерки за тяхното възстановяване
6. Анализ на организационните схеми и форми за управление на отпадъците;
планиране, финансиране и определяне на цени и такси за услугите
7. Анализ на информирането на обществеността по въпросите на управление на
отпадъците
8. Анализ за информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с
отпадъците
9. Прогнози за образуваните отпадъци
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1.

Анализ и оценка на действащите нормативни и програмни документи в
контекста на правата и задълженията на общините по управление на
отпадъците

Настоящият раздел съдържа анализ на нормативните документи в областта на
управление на отпадъците на национално ниво и съответната нормативна уредба на
Община Камено. Анализът има за цел да отговори на следните въпроси:


Какви ангажименти регламентира националното законодателство спрямо
местните власти;



Приета ли е нормативна уредба на местно ниво, която да детайлизира правата и
задълженията на общинската администрация, на гражданите и юридическите
лица по отношение управление на отпадъците;



Местната нормативна уредба съдържа ли минималните изисквания на ЗУО;



Какви са основните изводи и препоръки от направения анализ.

Информационно осигуряване на анализа
За осигуряване на необходимата информация на анализа са използвани следните
методи:


Събиране и проучване на национални и местни нормативни документи,
регламентиращи отговорностите на общините, свързани с управление на
отпадъците, включително проекти на нормативни актове;



Събиране и анализ на стратегически и програмни документи на национално и
общинско ниво относно управление на отпадъците;



Проучване на анализите, свързани с разработването на Националния план за
управление на отпадъците 2014-2020 г., представен на интернет страницата на
МОСВ;



Анализ на разработените и приети програмни документи в Община Камено
свързани с управлението на отпадъците.

1.1.Анализи на националната нормативна рамка
Принципи при управление на отпадъците
Националното законодателство и политика в областта на управление на отпадъците се
основават на следните основни принципи:
Устойчиво развитие – Основната цел на устойчивото развитие е да се достигне разумно
и справедливо разпределение на нивото на икономическо благосъстояние, което да
бъде продължено за много поколения. Устойчивото развитие в областта на управление
на отпадъците означава използване на природните ресурси по начин, който не ги
унищожава или уврежда и не ограничава възможността да бъдат използвани от
бъдещите поколения. Това налага максимално използване на възможностите за
предотвратяване на образуването на отпадъци и за оползотворяване и рециклирането
им.
Най-добрите налични техники, неизискващи прекомерни разходи – НДНТНПРконсултативен процес за вземане на решения, в който се отчитат относителните
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преимущества и различните възможности за управление на отпадъците, имащи
отношение към опазването на околната среда на приемлива цена. Йерархията на
управление на отпадъците предоставя теоретичната рамка, която може да се използва
като ръководство при оценяването на различните възможности. НДНТНПР е
решение/или комбинация от решения, което за дадени цели и обстоятелства предоставя
най-големи ползи или застрашава в най-малка степен околната среда както в
краткосрочен, така и в дългосрочен аспект. Независимо, че йерархията е полезна като
обща цел на политиката по управление на отпадъците, нейното прилагане трябва да
бъде съпоставяно с принципа на НДНТНПР, в зависимост от съществуващите
обстоятелства и икономически условия.
Интегрирано управление на отпадъците – изисква вземане на решения и прилагане на
ясно определени количествени цели в рамките на една система, състояща се от
законови, технически, организационни и икономически мерки, идентифицирани
източници на ресурси и определени отговорности за всички участници, изпълняващи
тези цели. Интегрираното управление съчетава всички останали принципи на
политиката по управление на отпадъците. То гарантира взаимодействие и оптимално
съчетаване на различните методи и подходи, целящи достигане на икономически и
екологически ефективно управление на отпадъците.
Участие на обществеността – съответните заинтересовани страни и органи, както и
широката общественост имат възможност да участват в разработването на плановете за
управление на отпадъците и на програмите за предотвратяване на отпадъците и имат
достъп до тях след разработването им.
Предотвратяване – образуването на отпадъците трябва да бъде намалено и избегнато,
където това е възможно.
Отговорност на производителя и замърсителя да плаща-тези, които образуват или
допринасят за образуването на отпадъци или замърсяват околната среда, трябва да
покрият пълните разходи за своите действия.
Превантивност – потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат предвиждани
и избягвани на възможно най-ранен етап.
Близост – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани възможно най-близо до мястото на
тяхното образуване.
Йерархия за управление на отпадъците
Йерархията при управление на отпадъците определя приоритетния ред на това какво
представлява най-добрата възможност за околната среда в законодателството и в
политиката относно отпадъците. Спазването на йерархията за управление на
отпадъците осигурява ефективно използване на ресурсите, поради което следва да се
насърчава по всякакъв начин. Йерархията задава пет възможни начина за
правителствените институции, местните власти и бизнеса за справяне с отпадъците и
дава приоритет на мерките в следната последователност:
1. Предотвратяване на образуването на отпадъци;
2. Подготовка за повторна употреба;
3. Рециклиране;
4. Друго оползотворяване, напр. оползотворяване за получаване на енергия;
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5. Обезвреждане – депониране, изгаряне без оползотворяване на енергията и др.
Предотвратяването на отпадъци е определено в ЗУО като мерки, които се предприемат
преди веществата или предметите да се превърнат в отпадък, с което се намалява:
а) Генерираното количество отпадъци, включително чрез повторна употреба на
продуктите или удължаването на жизнения им цикъл – количествено предотвратяване;
б) Съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите – качествено
предотвратяване на отпадъците;
Подготовка за повторна употреба включва почистване, проверка и поправка на
употребявани продукти, които са станали отпадъци, така че да могат да се употребяват
повторно- например поправка на велосипеди, електрическо и електронно оборудване,
мебели и др., които след като са поправени се продават като втора употреба.
Подготовката за повторна употреба е вид оползотворяване на отпадъците.
Рециклиране. Общата идея при рециклирането е, че един материал бива преработван с
цел да се променят неговите физикохимични свойства и това да позволи той да се
употребява повторно за същите или за други цели. Главна цел на Рамкова директива за
отпадъците /РДО/ е ЕС да стане повече от „рециклиращо общество“, което се стреми да
избягва образуването на отпадъци и да използва отпадъците като ресурс.
Конкретните дейности по управление на отпадъка, които се класифицират като
рециклиране съгласно РДО, включват /но не само/:


Рециклиране на материали – например на пластмасови продукти или
компоненти в пластмасови материали, стопяване на отпадъчно стъкло в
стъклени продукти, употреба на хартиени отпадъци в заводи за хартия и др.;
Рециклирането на материали: например пластмасови гранули и пелети за
екструдиране или формоване, натрошени отпадъци от стъкло, сортиране на
отпадъци от хартия, отговарящи на критериите за край на отпадъка;



Производство на компост, отговарящ на критериите за качество на продуктите.

Рециклирането е вид оползотворяване на отпадъците.
Друго оползотворяване е всяка дейност, която отговаря на определението за
„оползотворяване“ съгласно РДО, но която не отговаря на специфичните изисквания за
подготовка за повторна употреба или за рециклиране.
Примери за друго оползотворяване са:


Изгарянето или съвместното изгаряне, когато основното използване на
отпадъците е като гориво или друг начин за получаване на енергия. Това е
операция по управление на отпадъците с оползотворяване на енергията,
класифицирана като R 1 в Приложение II към РДО. Това контрастира с
изгарянето на отпадъци без оползотворяване на енергия, класифицирано като
операция по обезвреждане D10 в Приложение I към РДО;



Насипни дейности, отговарящи на дефиницията за оползотворяване;

Обезвреждане – депониране; изгаряне и съвместно изгаряне, които не отговарят на
критериите, за да бъдат определени като оползотворяване ;насипни дейности когато не
отговарят на дефиницията за оползотворяване;
Действащи закони и подзаконови актове на национално ниво:
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Закон за управление на отпадъците /ЗУО/
През 2012 г. беше приет нов Закон за управление на отпадъците, обн. ДВ, бр. 53 от 13
юли 2012 г., който въвежда в българското законодателство изискванията на Рамковата
директива за отпадъците 2008/98/ЕС. В новия ЗУО и подзаконовите нормативни актове
към него подробно са описани правата и задълженията на централните и местните
власти, в т. ч. ангажиментите на общините по управление на битовите и строителни
отпадъци, разработване на общински програмни и нормативни документи по
управление на отпадъците.
ЗУО определя правила за управление на масово разпространените отпадъци.
Регламентира правата и задълженията на лицата, генериращи отпадъци и преработващи
отпадъци, определя глобите и санкциите за неспазване на закона.
Ключови разпоредби, произтичащи от ЗУО:
- Въвежда количествени цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на
битови отпадъци, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от
домакинствата и от други източници, които се постигат поетапно, както следва:


До 1 януари 2016 г. – най-малко 25 на сто от общото им тегло;



До 1 януари 2018 г. – най-малко 40 на сто от общото им тегло;



До 1 януари 2020 г. – най-малко 50 на сто от общото им тегло;

- Разпоредбите на ЗУО изискват най-късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на
количеството депонирани биоразградими отпадъци до 35 на сто от общото количество
на същите отпадъци, образувани в Република България през 1995 г.. Поетапното
постигане на тази цел е заложено чрез Наредбата за разделно събиране на
биоотпадъците, както следва:


До 31 декември 2013 г. – ограничаване количеството биоразградими битови
отпадъци до 50% от общото количество на същите отпадъци, образувани през
1995 г.;



До 31 декември 2020 г. – ограничаване количеството биоразградими битови
отпадъци до 35% от общото количество на същите отпадъци, образувани през
1995 г.;

Заложените цели за повторна употреба и рециклиране на битови отпадъци се
постигат от регионите за управление на отпадъците, определени в НПУО 20142020. Съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗУО целите се изпълняват от всички общини
включени в даден регион като разпределението на задълженията между тях се
определя с решение на Общото събрание на съответното регионално сдружение.
- Въвежда цели за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на
отпадъци от строителството и от разрушаване на сгради, включително при насипни
дейности чрез заместване на други материали с отпадъци, както следва:


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 2016 г. – най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците;

- Въвежда изисквания към търговски обекти, производствени, стопански и
административни сгради в населените места с над 5000 жители и в курортните
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населени места да събират разделно отпадъците от хартия и картон, метал, пластмаси и
стъкло и да ги предават на лица, притежаващи разрешение,
комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО и/или
организация по оползотворяване.
- Въвежда детайлни правила и изисквания за сдружаване на общините в регионални
сдружения за решаване управлението на битовите отпадъци на регионално ниво чрез
регионални съоръжения и организация.


Регионалното сдружение няма за цел да формира и не разпределя печалба, не
придобива собственост. Неговата дейност се подпомага и осигурява от
съответните общински администрации.



Общините могат да получат финансиране на проекти в областта на управление
на отпадъците от европейските фондове, държавния бюджет, Предприятието за
управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ или други
национални публични източници на финансиране само след създаването на
регионално сдружение. Тази разпоредба не се прилага в случаите, когато
съответният регион се състои от една община.

- Въвежда икономически инструменти:


За извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци чрез депониране.
Всеки собственик на депо предоставя обезпечение, покриващо бъдещи разходи
за закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото.



За обезвреждане на отпадъци на общинско или регионално депо за неопасни
отпадъци или на депо за строителни отпадъци се заплащат отчисления за всеки
тон депониран отпадък. Отчисленията имат за цел да се намали количеството на
депонираните отпадъци и да се увеличи рециклирането и оползотворяването им.
При изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на битовите
отпадъци отчисленията се намаляват с 50% когато се изпълнят изискванията за
рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метал, пластмаса и стъкло и с
50%-когато се изпълнят изискванията за намаляване на количествата
депонирани биоразградими отпадъци.

- Регламентира отговорността на собствениците на пътища за почистване на техните
сервитути.
- Указва изискванията и реда за предоставяне на информация за дейностите, свързани с
отпадъци.
Основни ангажименти на общините, произтичащи от ЗУО
ЗУО и наредбите към него регламентират детайлно редица ангажименти на общините,
свързани с управлението на отпадъците. Съгласно нормативната уредба, кметът на
общината е отговорен за:
1. Управлението на битовите и строителните отпадъци, образувани на нейна
територия.
2. Осигурява съдове за събиране на битовите отпадъци.
3. Организира събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата
или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или
обезвреждането им.
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4. Осигурява условия, при които всеки притежателна битови отпадъци се обслужва
от лица, на които общината е възложила тези дейности като съответните лица
трябва да притежават съответните документи по чл. 35 от ЗУО.
5. Отговаря за избора на площадки, изграждане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или на други инсталации или
съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битовите отпадъци.
6. Организира почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковете и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
7. Организира почистването от отпадъци на общинските пътища, вкл. техните
сервитути.
8. Отговаря за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това
места и/или създаването на незаконни сметища, организиране на почистването
им.
9. Отговаря за изпълнение решенията на общото събрание на регионалното
сдружение в което участва дадена община, в т.ч. инвестиционната програма на
сдружението и др.
10. Разработва общинска наредба за управление на отпадъците. Приетите от
общинските съвети наредби в съответствие с отменения ЗУО /по чл. 19/ трябва
да бъдат актуализирани и да се допълнят с новите изисквания, въведени със ЗУО
от 2012 г.
11. Разработва общинска програма за управление на отпадъците, съгласно чл. 52 от
ЗУО.
12. Организира внасянето на отчисленията за следексплоатационни грижи за депата
за битови отпадъци и за депониране на отпадъци в необходимия размер и срок.
13. Предлага за одобряване на общинския съвет на такси за заплащане на услугите,
предоставяни от общината, свързани с отпадъците.
14. Поддържа регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси,
хартия и картон и стъкло на територията на съответната община.
15. Съдейства за създаване на центрове за повторна употреба, поправка и
подготовка за повторна употреба.
16. Осигурява информация на обществеността по всички ангажименти на общината
чрез интернет страницата на съответната община, както и по друг подходящ
начин и провежда информационни кампании за населението и бизнеса, свързани
с разделното събиране на отпадъци.
Кметът на общината самостоятелно, когато не участва в Регионално сдружение за
управление на отпадъците, или съвместно с другите кметове на общините от
сдружението предприема действия по възлагане и извършване на прединвестиционни
проучвания за изграждане на нови съоръжения за третиране на битовите отпадъци наймалко три години преди изчерпване обема на депото за битови отпадъци или
изтичането на експлоатационния срок на инсталацията, за което уведомява съответната
РИОСВ.
ЗУО регламентира и обхвата на контролните правомощия на общините: Кметът на
общината или оправомощено от него длъжностно лице контролира:
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Дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното,
съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци;



Дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на общински
и/или регионални депа;



Площадките за дейности с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/;



Спазването на други изисквания, определени с наредбата по чл. 22 от ЗУО.

Съгласно чл. 118 от ЗУО кметът на общината по местонахождение на площадката за
дейности с ОЧЦМ упражнява контрол за спазване на условията и реда за извършване
на тези дейности, съобразно своите компетенции. За констатираните нарушения при
проверките на условията и реда за извършване на тези дейности, кметът на общината
уведомява в 14-дневен срок директора на съответната РИОСВ, като му изпраща
документи.
В наредбата за управление на отпадъците по чл. 22 от ЗУО общините следва да
разпишат и разширят обхвата на контролните звена от общинската администрация,
като включат в този обхват контрол за спазване на допълнителните изисквания
произтичащи от новия ЗУО.
Задължения на местната власти произтичащи от ЗУО и подзаконовите нормативни
актове в областта на разделното събиране на отпадъците.
С приетия през 2012 г. ЗУО се въвеждат редица нови задължения в областта на
разделното събиране на отпадъците и поетапното постигане на целите по рециклиране
и оползотворяване на битовите отпадъци. Освен досега съществуващото задължение за
изграждане на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки, кметът на
общината отговаря и за:
1) Разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината наймалко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали,
пластмаси и стъкло – чл. 19, ал. 3, т. 6 от ЗУО.
Системата за разделно събиране на тези 4 потока отпадъци може да бъде осъществена
от общината чрез сключване на договори с:


Организации по оползотворяване на отпадъци;



Други лица, притежаващи разрешение за извършване на дейности с отпадъци на
територията на съответната община или комплексно разрешително, издадено по
реда на ЗУО;

„Други лица“, притежаващи съответния разрешителен документ за извършване на
дейности с отпадъци, с които кметът на общината може да сключи договор, могат да
бъдат общински предприятия или общински търговски дружества по смисъла на чл. 52,
ал. 1 от Закона за общинската собственост.
Минималните изисквания към съдържанието на договорите са посочени в чл. 20, ал. 4
от ЗУО. С договорите се урежда разделното събиране на отпадъците от домакинствата,
административните, социалните и обществените сгради, заведения за обществено
хранене, търговски обекти и обекти за отдих, забавление и туризъм.
При определяне обхвата на системата следва да се има предвид, че системите за
разделно събиране на битови отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло
/чл. 19, ал. 3, т. 6/ и за разделно събиране на отпадъци от опаковки задължително
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включват всички населени места с население по-голямо от 5000 жители и курортните
населени места /чл. 33, ал. 1 от ЗУО/.
Целесъобразно е двете групи отпадъци от хартия и картон, пластмаса, метал и стъкло и
отпадъци от опаковки от същите материали да бъдат съвместими. В случай, че на
територията на общината има вече изградена система за разделно събиране на отпадъци
от опаковки, същата може да бъде оптимизирана и за изпълнение на задълженията за
разделно събиране на битови отпадъци. Това ще доведе до спестяване на място при
разполагане на необходимите съдове. Преминаването на отпадъците на допълнително
сепариране след събирането им позволява коректното отчитане впоследствие на
постигнатите цели.
В случай, че на територията на общината няма изградена система за разделно събиране
на отпадъци от опаковки, поради писмен отказ от всички организации по
оползотворяване да сключат договор със съответната община е налице хипотезата на
чл. 26, ал. 3 от Наредба за опаковки и отпадъци от опаковки, обн. ДВ бр. 85/2012 г.
съгласно която кметът на общината изпълнява задълженията си да организира и двете
системи с други лица, притежаващи съответния разрешителен документ за дейности с
отпадъци.
При избор системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки да се организират с
други лица, а не с организации по оползотворяване, то в едномесечен срок от
подписване на договор, кметът на общината уведомява писмено министъра на околната
среда и водите и представя изготвена и утвърдена от общински съвет програма за
управление на отпадъците от опаковки на територията на общината. Програмата се
разработва и приема за период не по-кратък от 3 години.
2) Организира разделното събиране и съхраняването на битови
биоразградими отпадъци и биоотпадъци от поддържане на зелени площи,
паркове и градини /в т. ч. определянето на местата за разполагане на
необходимите елементи на системата за разделно събиране на тези
отпадъци и предаването им за компостиране или друг вид третиране/ - чл.
19, ал. 3, т. 10.
Изискванията към дейностите по събиране в т.ч. и разделно събиране и третиране на
биоразградими отпадъци са определени в Наредба за разделно събиране на
биоотпадъците и Наредба за събиране на биоотпадъците.
В Наредба за разделно събиране на биоотпадъците са регламентирани задължения към
кметовете на общините, отнасящи се до изпълнение на целите за разделно събиране и
оползотворяване а биоотпадъците. Наредбата задължава кметовете на общини във
всеки от регионите за управление на отпадъците по чл. 49, ал. 9 от ЗУО да осигурят
съвместно постигане на следните цели за разделно събиране и оползотворяване на
битови биоотпадъци:


До 31 декември 2016 г.- не по-малко от 25 % от количеството на битовите
биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.;



До 31 декември 2020 г.- не по-малко от 50 % от количеството на битовите
биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.;



До 31 декември 2025 г.- не по-малко от 70 % от количеството на битовите
биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.;
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Разпределението на задълженията между отделните общини в съответния регион за
изпълнение на посочените цели се определя с решение на общото събрание на
регионалното сдружение.
За постигане на посочените цели, кметът на общината като неразделна част от
програмата за управление на отпадъците по чл. 52 от ЗУО, включва мерки за
предотвратяване образуването на биоотпадъците, разделното събиране и
оползотворяването им на територията на общината отчитайки специфичните условия
на отделните видове населени места – големина, тип, брой жители и др.
Наредбата изисква кметът на общината да осигурява разделното събиране и
оползотворяване на цялото количество на образуваните биоотпадъци от поддържането
на обществени площи, паркове и градини на територията на съответната община, в т. ч.
определя местата за разполагане на съдовете за събиране на биоотпадъците, разработва
подробен график за тяхното обслужване и го оповестява на интернет страницата си
и/или информира населението по друг подходящ начин.
Подробно изискванията към системите за разделно събиране на битови биоотпадъци,
като обхват, вид на отпадъците и елементи на системата са описани в наредбата. Важно
е да се отбележи, че притежателите на биоотпадъци са задължени да ги предават на
общинската система за разделно събиране или да извършват компостиране на място.
Забранява се депонирането и/или обезвреждането на биоотпадъци по какъвто и да е
друг начин, в случай, че могат да бъдат рециклирани или оползотворени. Не се допуска
изхвърлянето на биоотпадъци в контейнери за смесени битови и/или отпадъци от
опаковки, както и смесването на разделно събрани биоотпадъци с други видове
отпадъци.
Наредбата не се прилага за естествени неопасни материали от селското или горското
стопанство, вкл. оборски тор, слама, растителни остатъци или остатъци от преработка и
съхранение на селскостопански продукти, които се използват в земеделието и за утайки
от пречиствателни станции за отпадъчни води от битови източници.
Задължение на общината е да извършва на всеки 5 години морфологичен анализ на
състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията и.
Наредба за третиране на биоотпадъците
Наредбата регламентира основните критерии за третиране на биоотпадъците, вкл.
изискванията за качество на компоста, ферментационния продукт, органичния почвен
подобрител и стабилизираната органична фракция от механично биологично третиране
/МТБ/. Определени са условията при които компостът и ферментационният продукт
престават да бъдат отпадъци и могат да бъдат пуснати на пазара. Наредбата включва
изискванията за вземане на проби за качество на материалите, получени при третиране
на биоотпадъците, както и минималните изисквания за етикетиране и областите на
употреба на крайните продукти от биологичното третиране на биоотпадъците.
Изискванията на наредбата са от съществено значение за общините, които ще
изграждат системи за третиране на биоотпадъците и ще произвеждат компост.
3) Разделно събиране на масово разпространени отпадъци /МРО/ и/или оказва
съдействие на организациите за оползотворяване на МРО, в т. ч. определя
местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно
събиране и местата за предаване на МРО – чл. 19, ал. 3, т. 7.
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Съгласно ЗУО системата за разделно събиране се организира в съответствие с
принципа „разширена отговорност на производителя“ – чрез сключване на договори с
организации по оползотворяване. На национално ниво са приети следните отделни
наредби за управление на МРО:
-

Наредба за опаковки и отпадъци от опаковки

-

Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и
акумулатори

-

Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти

-

Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване

-

Наредба за излезли от употреба моторни превозни средства

-

Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми

Наредбите поставят изисквания към производителите и вносителите на съответните
продукти, които след тяхната употреба се превръщат в отпадъци и определят
възможните начини за прилагане на принципа „отговорност на производителя“. В
наредбите са посочени и ангажиментите на кмета на общината с оглед изграждане на
системите за разделно събиране на МРО и намаляване на количествата отпадъци,
депонирани на общинските депа:
-

Осигурява местата за поставяне на съдовете за разделно събиране на отпадъците
от опаковки, задължително за курортните населени места и населените места
над 5000 жители. В Наредбата са посочени минималният общ обем на съдовете
по категории населени места и изискванията за разполагане на съдовете.

-

Сключва договори с организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки
или с лице, притежаващо разрешителен документ по ЗУО за изграждане на
системите за разделно събиране на отпадъците от опаковки на територията на
общината.

-

Осигурява и организира подходящи мерки за недопускане на посегателства и
кражби от контейнерите за разделно събиран на отпадъците от опаковки.

-

Съдейства при подготовката и провеждането на разяснителните кампании на
организациите по оползотворяване.

-

Определя местата за събиране на излезли от употреба гуми /ИУГ/, когато се
разполагат върху общински терен и информира обществеността за
местоположението им и условията за приемане на гумите.

-

Съдейства за събирането и съхраняването на ИУГ и предаването им за
оползотворяване и обезвреждане, съгласно договор с организация за
оползотворяване на гуми.

-

Определя местата по чл. 19, ал. 3, т. 7 от ЗУО на територията на общината за
предаване на ИУМПС в съответствие с наредбата по чл. 22 от ЗУО.

-

Организира дейностите по събирането на ИУМПС по чл. 143, ал. 7 и 8 от Закона
за движение по пътищата и предаването им в центрове за разкомплектоване, за
което уведомява звеното „Пътна полиция“ и областната дирекция на МВР по
месторегистрация на МПС.
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-

Извършва дейностите по предходните две точки като сключва договор с
организации по оползотворяване на ИУМПС и с лица изпълняващи
задълженията си индивидуално.

-

Оказва съдействие на организациите по оползотворяване и на лицата, които
изпълняват задълженията си индивидуално, в т. ч. определя местата за
разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и
местата за предаване на ИУЕЕО;

-

Организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за
разделно събиране на ИУЕЕО по чл. 19, ал. 3, т. 7 ЗУО, като сключва договори
със:

а) организации по оползотворяване на ИУЕЕО, и/или
б) лица, които изпълняват задълженията си индивидуално, и/или
в) други лица, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО, за извършване на дейности по
събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на
територията на съответната община.
-

Организира дейностите по разделно събиране на НУБА и оказва съдействие на
организациите по оползотворяване на НУБА, в т. ч. определя местата за
разполагане на елементите на системите за разделно събиране и местата за
предаването им.

-

Организира изпълнение на задълженията си за участие в системите за разделно
събиране на НУБА по чл. 19, ал. 3, т. 3 от ЗУО, като сключва договори с
организации по оползотворяване или с други лица, притежаващи документ по
ЗУО.

-

Определя местата за смяна на отработени моторни масла на територията на
общината и информира обществеността за местоположението им и условията за
приемането им.

-

Съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезлите
от употреба масла и предаването им за оползотворяване и обезвреждане.

4) Организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци, които
не попадат в обхвата на наредбите по управление на МРО и предаването им
за оползотворяване и/или обезвреждане – чл. 19, ал. 3, т. 9.
В обхвата на тази система се включват отпадъци като: кутии от бои и лакове от
ремонтни дейности и остатъци от тях, градински химикали, вкл. пестициди, продукти
от грижи за домашни животни, химически вещества и препарати, използвани в
домакинствата, дезинфектанти и др. Те могат да се събират както чрез мобилни
пунктове- специално оборудвани автомобили и предварително оповестяване на
графиците на населението, така и да се предават на площадки за предаване на разделно
събрани отпадъци.
5) Осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно
събрани отпадъци от домакинствата, в т. ч. едрогабаритни отпадъци,
опасни отпадъци и други във всички населени места с население по-голямо
от 10000 жители на територията на общината, и при необходимост в други
населени места – чл. 19, ал. 3, т. 11.
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Тези площадки трябваше да бъдат осигурени в срок до 13 юли 2014 г. В случай, че не
са осигурени в този срок, отчисленията за обезвреждане на отпадъците на депа се
увеличават с 15 на сто за периода до осигуряването им. Този ангажимент не стои пред
Община Камено, тъй като гр. Камено за 2015 г. има население от 5731 жители.
Изискванията по отношение на видовете рециклируеми отпадъци са нови за общините
и целят подобряване на услугите за разделно събиране на отпадъците за потребителите
и подпомагане на общините за постигане на целите за рециклиране и оползотворяване
на отпадъците. ЗУО предоставя на общините възможност както да осигурят площадки
общинска собственост за някои или за всички видове отпадъци, които домакинствата и
фирмите могат да оставят безвъзмездно, така и да сключат договори с лица, които
разполагат с площадки за един или няколко вида отпадъци.
Специфични изисквания на ЗУО и на Наредбата за управление на строителните
отпадъци и за влагане на строителни рециклирани материали и ангажименти на
общините
ЗУО въведе специални изисквания към оползотворяване на строителните отпадъци
/СО/ и отпадъците от разрушаване на сгради /ОРС/. На основание на ЗУО МС одобри и
Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на строителни
рециклирани материали , която влезе в сила през 2012 г. Наредбата определя случаите в
които общините имат отговорности за отпадъци от строителство и от разрушаване на
сгради, както и изискванията към възложителите на строителни дейности, включително
когато общините се явяват възложители на строителните дейности.
Общините са отговорни за организиране на събирането, включително разделното,
оползотворяването и обезвреждането на СО от ремонтни дейности, образувани от
домакинствата.
В новия ЗУО отпада ангажиментът на общините да осигуряват депа и други
съоръжения за всички СО на територията на общината. Общините имат ангажименти
по отношение на СО и в случаите когато общината е възложител на строителни
дейности или на дейности по разрушаване на сгради, включително принудително
премахване на строежи, както и в случаите когато местната администрация е
компетентна да одобрява и разрешава инвестиционни проекти и по-конкретно –
одобрението на плановете за управление на отпадъците като неразделна част от
инвестиционния проект.
Тези компетенции са свързани със следните текстове от ЗУО:
-

Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки и от
премахването на строежи се извършват от възложителя на строежа или от
собственика н СО.

-

Предаването и приемането на СО се извършва само въз основа на писмен
договор с лица, притежаващи документ по чл. 35от ЗУО.

-

От 14 юли 2014 г. възложителят на строителни работи /вкл. общините, когато са
възложители на строителни дейности/, с изключение на текущи ремонти, и
възложителят на премахване на строежи изготвят план за управление на СО в
обхват и съдържание, определен с Наредбата за управление на СО. Изискването
не се прилага за:


Премахване на сгради с РЗП под 100 кв.м.;
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Реконструкция, основен ремонти/или промяна предназначението на строежи
с РЗП по-малка от 500 кв.м.;



Строеж на сгради с РЗП по-малка от 300 кв.м.;



Разрушаване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи,
когато тяхното премахване е наредено по спешност от компетентен орган.

Планът за управление на СО се включва в обхвата на инвестиционните проекти по
Глава 8 от ЗУТ, а за обектите за които не се изисква одобрен инвестиционен проект по
ЗУТ се изготвя като самостоятелен план.
Изпълнението на плана за управление на СО се установява:
-

За строежите за които се упражнява строителен надзор – с окончателния доклад
по чл. 168 от ЗУТ на лицето, упражняващо строителен надзор, в който се описва
изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на СО и целите за
влагане на рециклирани строителни материали при изпълнението на проекта.

-

За строежите за които не се упражнява строителен надзор – с отчет до кмета на
общината по образец съгласно изискванията на Наредбата за управление на СО.

Докладите и отчетите се представят на органа одобрил инвестиционния проект или
плана за управление на СО, както и на РИОСВ.
При строителство, разрушаване на законни строежи и доброволно премахване на
незаконни строежи или на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи,
възложителят носи отговорност за изпълнението на целите, свързани с оползотворяване
на материали от СО.
От 14 юли 2014 г. принудителното премахване на незаконни строежи или на негодни за
ползване или застрашаващи сигурността строежи се извършва от собственика или
изпълнителя на разрушаването селективно по материали. Кметът на съответната
община отговаря за предаването на отделените СО по време на принудителното
премахване на строежи за оползотворяване на материалите и за влагане на рециклирани
строителни материали, включително за покриването на разходите за извършване на
дейностите по транспортиране и третиране. Тези разходи са за сметка на извършителя
на незаконния строеж или на собственика на сградата или съоръжението. Въз основа на
влязла в сила заповед за премахване на строежа и протокол за извършените разходи за
дейностите по транспортиране и оползотворяване на отпадъците, кметът на съответната
община подава заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение за събиране
на вземането от задължените лица по реда на ГПК.
Считано от 14 юли 2014 г. възложителите на строително монтажни работи /СМР/ на
проекти финансирани с публични средства, отговарят за влагането в строежите на
рециклирани строителни материали или на третирани СО за материално
оползотворяване в обратни насипи съгласно Приложение № 10 към Наредбата за
управление на СО и за влагане на рециклирани строителни материали в количества
както следва:
 За строителство на сгради – 2 % от общото количество вложени строителни
продукти;
 За строителство на пътища –10 % от общото количество вложени строителни
продукти;
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 За рехабилитация, основен ремонт и реконструкция – 3 % от общото количество
вложени строителни продукти;
 За строителство, реконструкция и основен ремонт на други строежи от
техническата инфраструктура – 8 % от общото количество вложени строителни
продукти;
 За оползотворяване на предварително третирани СО в обратни насипи – 10 % от
общото количество вложени строителни продукти.
Вид строителна дейност

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Строителство на сгради, финансирани с
публични средства

1%

1%

1%

1,5%

1,5%

1,5%

2%

Строителство на пътища с публични
средства

5,0%

5,0%

8,0%

8,0%

8,0%

10,0%

10,0%

Рехабилитация, основен ремонт и
реконструкция на пътища, финансирани с
публични средства

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

3,0%

3,0%

3,0%

Строителство, реконструкция и основен
ремонт на други строежи от техническата
инфраструктура, финансирани с публични
средства

3,0%

3,0%

5,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

Оползотворяване на СО в обратни насипи

8,0%

9,0%

10,0%

11,0%

11,0%

11,0%

12,0%

Посочените цели се постигат поетапно както следва:
Възложителите на проекти, финансирани с публични средства задължително включват
в документацията за участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки за
изпълнение на СМР изисквания за влагане на продукти от оползотворяване на СО в
посочените количества съобразно обекта на предвидените в проекта СМР.
Считано от 14 юли 2014 г. за постигане на националната цел за повторна употреба,
рециклиране и друго оползотворяване на материали от неопасни СО по чл. 32, ал. 1 от
ЗУО съгласно сроковете в &16 от ПЗР на ЗУО:
-

Възложителите на СМР на пътища са отговорни за постигане на цел 80 на сто
материално оползотворяване от теглото на образуваните при тези дейности СО;

-

Възложителите на СМР и/или премахването на строежи извън предходната
точка осигуряват селективното разделяне и материално оползотворяване на
определени видове отпадъци в минимални количества, посочени в Наредбата за
управление на СО.

С наредбата за управление на отпадъците по чл. 22 от ЗУО общините следва да
регламентират реда и начина за организиране на събирането, вкл. разделното,
оползотворяването и обезвреждането на СО от ремонтна дейност, образувани от
домакинства, например:
-

Забрана за изхвърляне на СО от ремонтни дейности на домакинствата в
контейнерите за битови отпадъци;
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-

Възможността гражданите да предават безвъзмездно определени количества СО
от ремонтни дейности на площадките, които трябва общините да осигурят от
средата на 2014 г.;

-

Задължението на гражданите и фирмите да предават отпадъците от ремонтни
дейности когато са над определените от общината количества за предаване на
депа или други съоръжения за третиране на СО и условията за това.

Финансови последици и стимули за общините, произтичащи от ЗУО
Съгласно ЗУО:
При изпълнение на целите за отпадъците от хартия, метал, пластмаса и стъкло
общините се освобождават от заплащане на 50 % от финансовите отчисления за
депониране на отпадъци, което цели увеличаване на рециклираните и оползотворени
битови отпадъци от общините.
При изпълнение на целите за биоразградими отпадъци, общините се освобождават от
заплащане на 50 % от финансовите отчисления за депониране на отпадъци, целящи
увеличаване на оползотворени битови биоразградими отпадъци и намаляване на дела
на депонираните такива.
Ако общините изпълнят двата вида цели, те се освобождават на 100 % от заплащане на
отчисленията за депониране.
При неизпълнение на изискванията за осигуряване от общините на площадки за
предаване на разделно събрани отпадъци от средата на 2014 г. таксите за депониране се
увеличават с 15 %.
Освобождаването от отчисленията за депониране представлява много съществен
стимул за достигане на целите от общините, като се има предвид нормативно
регламентирания от Министерски съвет размер на отчисленията:
-

За депата, които отговарят на нормативните изисквания

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 и
всяка
следваща
година

3 лв/т

9 лв/т

15 лв/т

22 лв/т

28 лв/т

36 лв/т

40 лв/т

61 лв/т

78 лв/т

95 лв/т

-

За депата, които не отговарят на нормативните изисквания, които
общините следваше да достигнат до средата на 2009 г., отчисленията се
заплащат в двоен размер, освен ако не отговарят на едно от двете условия
посочени в & 4 от ДР на Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците.
Целта е тези общини в РСУО които изхвърлят отпадъците си на депа, които не
отговарят на изискванията да ускорят процеса на изграждане на новите депа и
други съоръжения, тъй като Република България е в наказателна процедура и
може да понесе съответните глоби.

Въвеждането на икономическите инструменти които да стимулират общините и
другите задължени за постигане на рециклиране и оползотворяване юридически лица е
препоръка на ЕК и предварително условие за проектите, финансирани от европейските
фондове за следващия програмен период за всички страни членки на ЕС. Ето защо
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общините трябва внимателно ежегодно да планират изразходването на приходите от
отчисленията за депониране. Тези приходи могат да се използват от общините за
финансиране на инвестиционни проекти в областта на отпадъците, вкл. за
съфинансиране от страна на общините на проектите, финансирани от ОПОС, както и за
финансиране на експлоатационни разходи свързани със системите за разделно
събиране на битовите отпадъци, за транспортиране на разделно събрани отпадъци,
тяхното последващо сепариране, рециклиране или друг вид оползотворяване, както и за
информационни кампании за населението и бизнеса относно управление на отпадъците.
Изисквания относно разработване на общински програми за управление на
отпадъците /ОПУО/
Във връзка с процеса на програмиране, ЗУО съдържа няколко ключови изисквания:
Първо: Общинската програма да се разработи в съответствие със структурата, целите и
предвижданията на НПУО, приет с решение на Министерски съвет през декември 2014
г.
Второ: Общинската програма се разработва и приема за период който следва да
съвпада с периода на действие на НПУО. Периодът за който МОСВ разработва
Националния план е 2014-2020 г.
Трето: Общинската програма трябва да включва необходимите мерки за изпълнение на
задълженията на кмета на общината, регламентирани в Глава втора, Раздел III на ЗУО.
Четвърто: Съгласно чл. 52, ал. 2 от ЗУО, ОПУО са секторни програми и са неразделна
част от Общинските програми за опазване на околната среда. Това означава, че ОПУО
трябва времево да кореспондира както с периода на действие на НПУО, така и с
периода на действие на Общинската програма за опазване на околната среда.
Пето: Да се осигури обществен достъп до програмата на общината за управление на
отпадъците.
Съгласно ЗУО ангажиментът за разработване на програмата е на кмета на общината, а
за нейното одобряване на Общинския съвет. Кметът на общината е длъжен ежегодно до
края на месец март да информира Общинския съвет за изпълнението на мерките от
програмата през предходната година. Целесъобразно е ежегодният отчет за изпълнение
на ОПУО да се публикува на интернет страницата на общината с цел информиране на
обществеността.
ОПУО преди внасянето и за разглеждане от Общинския съвет подлежи на
съгласувателна процедура „Преценка на необходимостта от извършване на екологична
оценка“, в изпълнение на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за
извършване на екологична оценка на планове и програми, издадена на основание на
ЗООС. Тази процедура включва подготовка от страна на общината на „Искане за
издаване на решение по преценка необходимостта от извършване на екологична
оценка“, което се внася за разглеждане в РИОСВ.
Подзаконови нормативни актове, издадени на основание ЗУО
Приети са редица подзаконови нормативни актове, които регламентират задължения на
институциите, физическите и юридическите лица. Основните актове, имащи отношение
към дейностите на общините са:
Наредба № 7 от 24 август за изискванията на които трябва да отговарят
площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци. При избор на
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площадки за разполагане на депа и други съоръжения за отпадъци общините трябва да
се съобразят с техническите изисквания към площадките, посочени в Наредбата.
Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и
експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за третиране на
отпадъци. При изграждане на депа и други инсталации и съоръжения за отпадъци,
общините трябва да включат в документацията за избор на изпълнители на договорите
за изграждането и за последваща експлоатация на инсталациите и съоръженията
съответните технически условия и изисквания посочени в Наредбата.
Наредба № 4 от 5 април 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и
експлоатацията на инсталации за изгаряне и за съвместно изгаряне на отпадъци.
Наредбата се отнася и за изгаряне на битови отпадъци в инсталации на общините.
Определя реда за получаване на разрешения за дейностите по изгаряне на отпадъци,
изискванията за приемане на отпадъци в инсталациите, условията за проектиране,
изграждане и експлоатация и др.
Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистване на
отпадъчни води чрез употребата в земеделието. При оползотворяване на утайките от
пречиствателните станции на общините за отпадъчни води от населените места,
операторът на който е възложена тази дейност трябва да осигури изискванията на
наредбата относно качеството на утайките, когато се използват в земеделието,
осигуряването на проби и мониторинг.
Наредба за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. Тази наредба е от много
съществено значение за общините, тъй като определя размера на отчисленията за
депониране и закриване на депата до 2020 г., които заплащат общините, реда за тяхното
привеждане и възможностите за използване на приходите от отчисленията от
общините, както и случаите в които общините се освобождават от заплащане.
Наредба за класификация на отпадъците. Наредбата въвежда европейската
класификация на отпадъците, задължителна за прилагане и от общините.
Наредба за реда и образците, по които се предоставя информация на дейностите по
отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Наредбата определя
изискванията за предоставяне на НСИ и ИАОС на информация относно отпадъците и
съоръженията и инсталациите за отпадъци, вкл. информация и от общините.
Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и
опасни отпадъци. Изискванията се отнасят и за общините, когато
осъществяват/възлагат дейности с производствени и опасни отпадъци.
Други закони, съдържащи норми относно управление на отпадъците
Освен основния закон регулиращ обществените отношения свързани с управлението на
отпадъците-ЗУО, има редица други национални закони с основен предмет друга сфера
на обществения живот, съдържащи разпоредби относно отпадъците, като например:
Закон за местните данъци и такси
Определя местните данъци и такси, вкл. такса „Битови отпадъци“, приходите от която
постъпват в общинския бюджет. Таксата се заплаща за услугите по:
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Събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения за
битови отпадъци както и



За поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в
населените места.

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно:


Сметосъбиране и сметоизвозване;



Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения;



Чистота на териториите за обществено ползване.

Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на
общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща
необходимите разходи за:


Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи
и др.;



Събиране, вкл. разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата
или други инсталации и съоръжения за третирането им;



Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения
за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл.
отчисленията по чл. 60 и 64 от ЗУО;



Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Закон за устройство на територията
Законът урежда обществените отношения, свързани с устройството на територията,
изискванията към инвестиционното проектиране и строителството в страната и
определя ограниченията върху собствеността за устройствени цели.
Съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъците са определени като елементи
на техническата инфраструктура. От гледна точка на характеристиките, значимостта,
сложността и рисковете при експлоатация тези инсталации са определени като втора
категория строеж от общо осем категории, като първа категория са най-сложните и
рискови, а осма категория – с незначителен риск и сложност.
Законът съдържа разпоредби във връзка с произтичащите от ЗУО изисквания относно
СО и ОРС.


Оценката за съответствието на инвестиционните проекти със съществените
изисквания към строежите обхваща проверката на тези проекти за съответствие
с редица изисквания, вкл. и с изискванията за селективно разделяне на
отпадъците, образувани по време на СМР и дейностите по разрушаване с цел
осигуряване на последващото им оползотворяване, вкл. рециклиране и
постигане на съответните количествени цели за оползотворяване и рециклиране.



Премахването на строежи се извършва след одобряване на план за управление
на СО, изискван от ЗУО.
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В разрешението за строеж се вписват мерките за селективно разделяне на
отпадъците, образувани по време на СМР и дейностите по разрушаване и
осигуряване на последващото им оползотворяване, вкл. рециклиране.



На фаза одобрение на строеж за въвеждане в експлоатация не се допуска
въвеждане в експлоатация, когато 1/липсва определен размер на отчисленията за
единица депониран отпадък за последващо закриване и експлоатация по чл. 60
от ЗУО; 2/не е издадено разрешение или регистрационен документ за дейности с
отпадъци, когато такива се изискват по реда на ЗУО.

1.2.Нормативна уредба на общинско ниво
Във връзка с изпълнение на изискванията поставени в ЗУО, община Камено е
разработила следните нормативни документи, в които са регламентирани правата и
задълженията както на местните власти, така и на физическите и юридическите лица,
определени са условията и реда за управление на отпадъците на територията на
общината.
Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Камено, приета
с Решение № 29 от 30.01.2014 г. на Общинския съвет.
Наредбата е приета на основание и в съответствие с чл. 22 от ЗУО и напълно покрива
минималните изисквания за съдържание. Определени са условията за изхвърлянето,
събирането, вкл. разделното, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането
на битови, строителни отпадъци, биоотпадъците, масово разпространени отпадъци на
територията на общината. Определя условията и реда за създаването и
функционирането на системите за разделно събиране, вкл. от търговски обекти,
производствени, стопански и административни сгради. Определени са задълженията и
отговорностите на задължените лица – домакинства, юридически лица, вкл. търговски
обекти, производствени и стопански субекти, адм. сгради и др. обекти. Създадени са
организационни мерки за изпълнение на дейностите по третиране на отпадъците и
заплащането на съответните услуги, както и контрола, глобите и санкциите за
нарушаване разпоредбите на наредбата. Наредбата е достъпна за всички на сайта на
Община Камено: obshtina@kameno.bg
Наредба за определянето и администрирането е на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Камено. Наредбата е приета с Решение пот. 3 от
Протокол № 46/28.05.2015 г. на Общинския съвет Камено.
Урежда реда и начина за определяне и администриране на местните такси и цени на
услуги, в т. ч. такса за битови отпадъци, предоставяни на физическите и юридическите
лица на територията на Община Камено, както и реда и сроковете за тяхното събиране.
Такса битови отпадъци се заплаща за услугите по събирането, извозването и
обезвреждането в депа или други съоръжения за битови отпадъци, както и
поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.
Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на
Общинския съвет, въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите
разходи отделно за всяка дейност. Таксата се заплаща от собственика на имота, а при
учредено вещно право на ползване – от ползвателя.
Таксата за битови отпадъци за жилищни имоти се определя в левове върху данъчната
оценка в размери определени от Общинския съвет за услуги:
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- За сметосъбиране;
- За сметоизвозване;
- За обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения;
- За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;
Таксата за битови отпадъци за нежилищни имоти на юридически лица се определя в
левове върху по – високата между отчетната им стойност и данъчна оценка в размери
определени от Общинския съвет.
За незастроени имоти физическите и юридическите лица-собственици заплащат такса
битови отпадъци за услугата „обезвреждане на битовите отпадъци в де па или други
съоръжения“ и „поддържане чистотата на териториите за обществено ползване“ в
размери определени от Общинския съвет.
От частта „сметосъбиране и сметоизвозване“ на такса битови отпадъци се
освобождават имоти на физически и юридически лица, които не се ползват през цялата
година.
Наредбата е достъпна за всички на сайта на Община Камено: obshtina@kameno.bg
Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда
и общественото имущество на територията на Община Камено /Наредбата/.
Наредбата е приета с Решение по т. 9 протокол № 12 от 29.09.2016 г. на Общински
съвет Камено.
Съгласно ЗУО, кметът на общината отговаря за почистването на уличните платна,
алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за
обществено ползване. Предотвратява изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това
места и/или създаването на незаконни сметища и организира почистването им.
Наредбата в Община Камено кореспондира с това изискване на закона, като определя
реда и условията за осъществяване задълженията на общината.
Наредбата е достъпна за всички на сайта на Община Камено: obshtina@kameno.bg
Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни
строежи или части от тях на територията на Община Камено. Наредбата е приета с
Решение на Общински съвет Камено – по т. 3 от Протокол № 19/12.03.2013 г.
Урежда условията и реда за принудително изпълнение на влезли в сила заповеди за
премахване на незаконни строежи или части от тях, издадени от Кмета на Община
Камено или упълномощено от него длъжностно лице., на основание чл. 225 а, ал. 3 от
ЗУТ. Наредбата изисква окончателно почистване на строителната площадка и
възстановяването на терена.
Наредбата е достъпна за всички на сайта на Община Камено: obshtina@kameno.bg
1.3.Програмни документи на национално и общинско ниво
Национална програма за управление на дейностите по отпадъците за периода
2009-2013 г.- НПУДО
В тази програма не са поставени цели за рециклиране и оползотворяване на битовите
отпадъци, но са описани основните мерки за изграждане и развитие на регионалните
системи за управление на битовите отпадъци. По-голямата част от ключовите мерки, за
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постигане на 10-те стратегически цели на програмата са изпълнени или в процес на
изпълнение, вкл. на мерките за подобряване на административния капацитет,
въвеждането на икономически инструменти за стимулиране на рециклирането и
предотвратяването на образуването на отпадъците. Значителен напредък има по
отношение на подготовката и изпълнението на интегрираните регионални системи за
управление на битовите отпадъци.
Според НПУДО за регион Бургас, в който е включена Община Камено, регионалното
депо Бургас е в група 4- предстоящи за изграждане на в периода на действие на
програмата.
Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. и национална програма
за предотвратяване на отпадъците, като неразделна част от плана-НПУО
НПУО е план на прехода от управление на отпадъците към ефективно използване на
отпадъците като ресурс и устойчиво развитие чрез предотвратяване на образуването
им, доколкото е възможно. Основна цел на плана е да се прекъсне връзката между
икономическия растеж и отпадъците, като подобри йерархията на управлението на
отпадъците чрез разработване за първи път на подпрограма и мерки за предотвратяване
на образуването на отпадъците, постави конкретни количествени цели за подготовка за
повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на конкретни потоци
отпадъци.
НПУО поставя Регионална система за управление на отпадъците Бургас, в която е и
Община Камено в следните индикативни списъци за срока на действие на плана:
1. РСУО в които могат да се закупят и инсталират компостери за домашно
компостиране.
2. РСУО в които могат да се изградят инсталации за компостиране и анаеробно
разграждане.
НПУО 2014-2020 г. и Националната програма за предотвратяване на отпадъците,
неразделна част от Плана е приета с Решение № 831 на Министерския съвет от
22.12.2014 г.
Национален стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите
отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г.
Това е първият план за страната, в който систематично се осъществява задълбочен
анализ на проблемите за околната среда в резултат на депонирането на
биоразградимите отпадъци, дефинира проблемите и идентифицира необходими мерки
/административни, нормативни, финансови и др./ за преодоляване на проблемите и за
изпълнение на целите за поетапно намаляване депонирането на тези отпадъци и
увеличаване на тяхното рециклиране и оползотворяване. Очаква се в резултат на
изпълнението на плана до 2020 г. да бъде предотвратено депонирането на над 5 млн.
Тона биоразградими отпадъци. Допълнителен ефект се постига от заместването на
фосфорни торове в земеделието с компост. Мерките от плана са заложени и като
ключови за постигане на целите на Третия национален план за действие по изменение
на климата 2013-2020 г. за намаляване на емисиите на парникови газове от сектор
„отпадъци“.
Национален стратегически план за управление на утайките от ПСОВ до 2020 г.,
приет в края на 2014 г.
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Основната цел на този документ е да осигури рамката за планиране на национално
ниво, като осигури разумен подход при определянето и прилагането на адекватни
мерки за оползотворяване и обезвреждане на утайките в рамките на съществуващата
законодателна рамка, като се вземат предвид географските, общественоикономическите и демографските условия в България.
Предмет на стратегическия документ е цялото количество образувани утайки от ПСОВ
в България до 2020 г., за което са предвидени национални цели за оползотворяване и
пакет от мерки за тяхното постигане в краткосрочен /до 2016 г./, средносрочен /до 2018
г./ и дългосрочен /до 2020 г./план. Междинните години отчитат задължителното
разширяване на дейностите, свързани със събирането на отпадъчните води и
изграждането на пречиствателни съоръжения в населени места с над 2000 жители,
които трябва да бъдат завършени до края на 2016 г. новата инфраструктура ще увеличи
необходимостта от третиране на по-големи количества утайки след 2016 г.
Съгласно стратегическите насоки на този план, обезвреждането на утайки чрез
депониране трябва рано или късно да бъде преустановено. Тази тенденция следва да
увеличи натиска върху операторите на ГПСОВ да търсят други методи за третиране на
утайките, освен съществуващата в момента възможност за оползотворяването им върху
земеделски земи. Въз основа на направените анализи и изводи прилагането на
националния стратегически план за управление на утайките от ГПСОВ в България за
периода 2014-2020 г. трябва да осигури следните национални цели, които не са
законодателство, регламентирани на европейско ниво, но съответстват на
йерархията на управление на отпадъците и ефективно използване на ресурсите и
опазване на околната среда:
 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 г.
-

10 % до края на 2016 г.;

-

20 % до края на 2018 г.;

-

35 % до края на 2020 г.;

 Нулево депониране и нецелево временно съхраняване на утайки до 2020 г.
Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и
разрушаване на територията на Р. България за периода 2011-2020 г.
Планът в резултат на детайлни анализи на съществуващата ситуация определя за първи
път мерки /административни, нормативни, финансови и др./ за увеличаване на
рециклирането и оползотворяване на този поток отпадъци, който в страната основно се
депонира.
Главната стратегическа цел на плана е до 2020 г. да се намали вредното въздействие на
строителните отпадъци. В изпълнение на мерките от плана са приети разпоредби в ЗУО
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от 2012 г. и е разработена и приета Наредба за управление на строителните отпадъци и
за влагане на строителни рециклирани строителни материали. В процес на подготовка и
изпълнение са и инсталации за рециклиране на строителни материали като част от
интегрираните регионални системи за управление на отпадъците.
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 година“
Програмата е стратегически документ който дава обща рамка и ще се прилага за цялата
територия на страната. В новия програмен период ще се финансират мерки в сектора
управление на отпадъците, насочени основно към подобряване на системите за
управление на отпадъците и за тяхното привеждане в съответствие със съществуващото
законодателство, вкл. инвестиции за постигане на целта за намаляване на количеството
депонирани битови отпадъци и целта за 50 % рециклиране на отпадъците към 2020 г.
ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ ще допринесе за изпълнението на тези цели в т. ч.
подпомагане на общините и регионалните сдружения за изграждане на необходимата
инфраструктура за управление на отпадъците, чрез финансиране на инвестиции,
заложени в Приоритетна Ос 2:
Проектиране и изграждане на центрове за повторна употреба, за поправка и подготовка
за повторна употреба, вкл. осигуряване на съоръжения и техника за целите на
дейността;
Проектиране и изграждане на площадки и инсталации за предварително третиране на
битови отпадъци;
Осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно
събиране на биоразградими и зелени отпадъци;
Проектиране и изграждане на анаеробни и/или компостиращи инсталации за разделно
събрани биоразградими и/или зелени отпадъци;
Проектиране и изграждане на съпътстващата инфраструктура към описаните по-горе
инсталации /напр. електроснабдяване, път, водоснабдяване/, която обслужва само
изгражданите обекти;
Дейности, свързани с изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти с цел
събиране, синтезиране, разпространение и прилагане на нови, нетрадиционни успешни
мерки, добри практики и/или управленски подходи в областта на управлението на
отпадъците, както и въвеждане на нови технологии и организиране на информационни
кампании, насочени към предотвратяване образуването на отпадъци и формирането на
общество с нулеви отпадъци /“zero weste“ societу/.
Със средства по Приоритетна Ос 2 ще бъде осигурено финансиране в рамките на
проектите за изготвяне на необходимата документация, вкл. изготвяне/актуализиране
на предпроектни проучвания, финансови и икономически анализи, анализи ползиразходи, изготвяне на документация за провеждане на обществени поръчки за мерките,
предвидени в проектите.
Общински план за развитие на Община Камено за периода 2014-2020 г.
Общинският план за развитие е основен документ за стратегическо планиране на
устойчиво развитие на територията на Общината. Заложените в него мерки предвиждат
в новия програмен период да се предприемат действия от страна на общинската
администрация за подобряване на екологичната среда и управление на отпадъците в
т.ч.:
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-

Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор в гр. Камено;

-

Реконструкция, подновяване и доизграждане на канализационна мрежа и
изграждане на съоръжения за пречистване на отпадъчни води;

-

Почистване и поддържане на речните корита и дерета;

-

Рекултивация на терените заети от закритите сметища за неопасни отпадъци,
които не отговарят на нормативните изисквания;

-

Изработване на инвестиционни проекти и изграждане на площадки за анаеробни
и/или компостиращи инсталации за биоразградими и зелени отпадъци;

-

Въвеждане на разделно събиране на отпадъците от домакинствата;

-

Подмяна на амортизираната обслужваща техника с високоефективна;

-

Оптимизиране на съществуващата система за организирано сметосъбиране и
сметоизвозване на ТБО;

-

Завършване на рекултивацията на старото депо за ТБО;

Общинска програма за управление на отпадъците – Община Камено
В общинската програма са заложени следните основни цели:
-

Осигуряване на управлението на дейностите свързани с отпадъци по начин,
който не застрашава човешкото здраве, не причинява замърсяване или негативно
въздействие върху растителния и животинския свят;

-

Намаляване количеството на отпадъците и тяхното вредно въздействие;

-

Увеличаване количествата на рециклирани и оползотворени отпадъци;

Програмата включва и конкретни изисквания за управление на специфични потоци
отпадъци.
Ежегодно се прави отчет за напредъка по изпълнението на мерките от Програмата за
управление на отпадъците. Отчетите показват, че голяма част от мерките са още в
процес на изпълнение.
Все още в Общината въведените системи за разделно събиране на отпадъци от
опаковки, разделно събиране на МРО не са достатъчно ефективни. Не са предприети
действия за изграждане на компостираща инсталация.
Общинската програма съответства на основните принципи в Националната програма за
управление на дейностите по отпадъците, която действаше до 2014 г. На 29.12.2014 г. е
приет нов Национален план за управление на отпадъците, който поставя основните
цели пред изпълнителната власт за периода 2015-2020 г., това определя и
необходимостта от нейното актуализиране.
1.4.Основни изводи и препоръки
На основата на направените анализи на националната и общинската нормативна рамка
и програмни документи в областта на управлението на отпадъците, могат да се
направят следните основни изводи:

80

Програма за управление на отпадъците на територията на Община Камено
2016 – 2020 г.

-

Националната правна рамка е построена в цялост и съдържа конкретни
разпоредби, адресиращи обхвата, правата и задълженията на местните власти по
отношение на управление на отпадъците, в т. ч. ангажиментите за поетапно
увеличаване на количествата отпадъци, които се рециклират и оползотворяват, и
намаляване на депонираните отпадъци.

-

Действащата Наредба за управление на отпадъците на територията на Община
Камено отговаря на изискванията на чл. 22 от ЗУО за съдържание на
общинските наредби.

-

Определени са правата и задълженията на гражданите и фирмите, относно
управлението на отпадъците.

-

Община Камено провежда политика и мерки в областта на управлението на
отпадъците на основата на добре разработени, ясни и детайлни стратегически и
програмни документи, одобрени от общински съвет. Изготвят се ежегодни
отчети по приетите програми.

-

Община Камено е предприела действия за разработване на нова програма за
управление на отпадъците на общината в съответствие с изискванията на ЗУО и
НПУО 2014-2020 г.

-

Води се отчетност на количествата депонирани битови отпадъци, но не се води
отчетност на образуваните строителни, биоразградими, производствени и
опасни отпадъци на територията на общината.

-

Въведена е система за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

-

Въведена е система за разделно събиране на битови отпадъци от хартия и
картон, стъкло, пластмаса и метали.

-

Организирано е разделното събиране на МРО – ИУМПС, НУБА, ИУЕЕО, ИУГ,
отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

-

Не е въведена система за събиране на информация от площадките за събиране на
ОЧЦМ и други отпадъци на територията на общината.

-

Не е въведена система за събиране на информация за генерираните и третирани
отпадъци от лечебни и здравни заведения.

-

В рамките на регионалната система за управление на отпадъците – регион
Бургас е осигурена необходимата инфраструктура и са предприети мерки за
намаляване количествата на депонираните отпадъци, чрез предварителното им
третиране и оползотворяване.

-

В рамките на регионалната система за управление на отпадъците – регион
Бургас е осигурена необходимата инфраструктура относно третирането на
строителните и биоразградимите отпадъци, но организационно все още не са
предприети мерки за управлението им на територията на общината.

-

Осигурява се финансов ресурс за извършването на дейностите по управление на
отпадъците на територията на Общината, както и за внасянето на отчисленията
за депониране на отпадъците.

-

Необходимо е по-голямо администриране на процеса за изпълнение на
задълженията в общината във връзка с прилагането на чл. 33, ал. 4 от ЗУО,
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съгласно който „ползвателите на административни сгради са длъжни да събират
разделно отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаса и метал и да ги
предават на лица, притежаващи съответните разрешения“.
Основните трудности и проблеми, които възникват пред общината при прилагането на
нормативната уредба на местно ниво са свързани с организирането на системи за
разделно събиране на биоразградимите и строителните отпадъци.
Съгласно направената оценка на Националното и местното законодателство и степента
на приложимост на същите към структурата, дейностите и капацитета на местната
администрация основните изводи са, че Община Камено съумява в известна степен да
прилага законодателството на местно ниво и да изпълнява в определена част вменените
и задължения в подзаконовата нормативна уредба. Някои от изискванията изискват
време и ресурси за осъществяването им като за целта са заложени различни мерки и
дейности както в настоящата програма, така и в местните нормативни документи.
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2. Анализ на отпадъците
Анализът на отпадъците включва анализ на битовите отпадъци, анализ на отпадъците
от строителство и разрушаване и анализ на отпадъците утайки от ГПСОВ.
2.1.Анализ на битовите отпадъци
Анализът на битовите отпадъци се стреми да даде отговорна следните въпроси:
-

Какви са общите количества и тенденцията относно битови отпадъци в
общината за анализирания период.

-

Какъв е морфологичният състав на битовите отпадъци в общината;

-

Какви са количествата на повторно използвани, рециклирани, оползотворени и
обезвредени битови отпадъци за разглеждания период и какви са сравненията
със средното за страната. В каква степен основно прилаганите в общината
методи за обезвреждане на битовите отпадъци съответстват на йерархията за
управление на отпадъците;

-

Какви са тенденциите в третирането на битовите отпадъци;

Информационно обезпечение на анализа
За целите на настоящия анализ е използвана информация от Община Камено.
Определение за битови отпадъци
Съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО 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 отпадъци 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.
 Състояние и тенденции относно битовите отпадъци
Основни източници на битови отпадъци в Община Камено, около 80% са
домакинствата и около 20 % са търговски, административни, промишлени обекти
/каквото е разпределението в страната/. В таблица 1-01 е дадено количеството
образувани и събрани отпадъци за периода 2010-2016 г., като за 2014 г., 2015 г. и 2016
г. са включени и разделно събраните отпадъци от цветните контейнери и количеството
депонирани отпадъци за периода 2010-2016 г. Тенденцията е за увеличаване на
количеството генерирани отпадъци, които от 2445 т през 2010 г. достигат 3324,42 т през
2014 г., която е пикова, независимо от почти непроменения брой на жителите
/населението през 2015 г. е намаляло със 168 души спрямо 2010 г./. Трябва да се отчета
факта, че през 2014 - 2016 г. в общината се обслужват всички населени места.
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За периода 2010-2016 г. средно количество на събраните битови отпадъци от
обслужваното население е 3029 т, а събраните битови отпадъци средно на човек от
обслужваното население -244 т/г.
Таблица 2-01. Количества битови отпадъци по години
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Население-общо

12492

12464

12453

12387

12332

12328

12283

Образувани,
събрани БО, т/г.

2445

2946

3139

2987

3328,66

3308,11

3052,67

Депонирани БО, т/г.

2445

2946

3139

2987

3326,24

3303,9

3052,67

Норма на
натрупванекг/жител/г.

196

236

252

241

270

268

248

За периода от 2010 до 2016 г. годишното количество на генерирани отпадъци на жител
в Община Камено варират. Тъй като нормата е непостоянна и варира в широки граници
през годините, за целите на настоящия анализ е определена средна норма на натрупване
на жител в общината от 270 кг/жит./г. Тази норма е приета въз основа на данните от по
– горе посочената таблица. По този показател Община Камено е под средното ниво на
генериране на отпадъци в страната 446 кг/жит./г. и регион Бургас – 507 кг/жит./г.
Нормата на натрупване е количеството отпадъци, образувани от установена разчетна
единица (1 човек - за жилищните сгради, 1 място - за хотелите, 1 легло - в болниците, 1
м2 площ - за магазините и т.н.) за определен период от време (денонощие, година).
Нормите се определят както в единица маса (кг, т), така и в единица обем (дм3, м3).
Община Камено е под средното ниво на генериране на отпадъци в страната.
Ниската норма показва, че статистически не са обхванати някои потоци отпадъци –
напр. разделно събраните от население, търговски, промишлени и административни
обекти и предадени за оползотворяване на площадки за третиране на отпадъци.
Събраните битови отпадъци от територията на Община Камено от октомври 2015 г. се
депонират на Регионално депо за неопасни отпадъци Братово – запад. През последните
години в общината се задържа тенденцията на едно постоянно количество на
депонираните битови отпадъци, което е предпоставка за правилно прогнозиране
управлението на отпадъците.
 Разделно събрани и рециклирани битови отпадъци
Община Камено е имала сключен договор с „Екоколект“ АД от 01.07.2014 г. до
31.04.2015 г.за организиране и реализиране на система за разделно събиране на
отпадъци от опаковки. По инициатива на „Екоколект“ АД и поради нерентабилност на
системата, организацията е направила предложение за прекратяване на договора от
21.01.2015 г. с тримесечно предизвестие. В тази връзка от 01.04.2015 г. е сключен нов
договор с „Екопак България“ АД за сътрудничество и разделно събиране на отпадъци
от опаковки и отпадъчни материали – хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло.
Системата се състои от по три контейнера в точка – сини, жълти и зелени – сини и
жълти контейнери тип „Ракла“ с обем 1100 л и зелени контейнери тип „Иглу“ с обем
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1100 л. Системата се обслужва от „Евро импекс“ ЕООД. Съгласно чл. 23 от Наредбата
за опаковки и отпадъци от опаковки на всеки 400 жители се осигурява една трицветна
точка, като за гр. Камено са осигурени 14 точки или общо 42 контейнера.
В изпълнение на задълженията си по чл. 19, ал. 3, т. 7 за организиране на дейностите по
разделно събиране на масоворазпространени отпадъци – МРО-Община Камено е
сключила договори с:
- С фирма „Трансинс Батери” АД от 02.09.2013 г. за организиране на дейностите по
разделно събиране, съхраняване и предаване за предварително третиране, рециклиране,
оползотворяване на НУБА. Определени са 16 броя места за поставяне на съдове за
разделно събиране на портативни НУБА. Поставени са съдове за събиране на
портативни батерии във всички 13 населени места на общината – кметства и училища.
Събират се по заявка от общината при наличие на количества.
- С фирма „Трансинс авторециклиращ консорциум” АД, гр. Варна от 02.09.2013 г. с
цел прилагане на система за събиране, транспортиране, съхраняване, оползотворяване
и/или обезвреждане на излезли от употреба гуми за срок от три години.
- С фирма „Трансинс технорециклираща компания” АД от 02.09.2013 г. за организиране
на система за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване. Събират се на кампании от населението в общината два пъти годишно.
- С фирма „Ауторек” ЕАД от 05.01.2015 г. за събиране, транспортиране, временно
съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и
за повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци от моторни
превозни средства, намиращи се върху общинска собственост кампанийно или чрез
оператори на площадки за събиране и съхраняване на ИУМПС, притежаващи
разрешение по чл. 35 от ЗУО.
- Сключен е договор с „Национална компания за събиране и оползотворяване на
отработени масла“ ООД от 02.09.2013 г. за създаване на система за управление на
дейностите по разделно събиране и оползотворяване на отработени масла за срок от 5
години.
Данни за количествата разделно събрани битови отпадъци в община Камено по години
са представени в таблица 2-02:
Таблица 2-02. Количества разделно събрани битови отпадъци в община Камено
Количества тон/година

2014 г.

2015 г.

Хартия и картон

1,210

3,234

Пластмаса

0,890

1,479

Стъкло

0,320

0,500

Метал

0,000

0,000

Нерециклируема фракция

4,240

11,900

Общо

6,660

17,110
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Данни за разделно събрани битови отпадъци в Община Камено има за 2014 г. и 2015 г.
Количеството за 2014 г. е за три месеца. Средният процент на чистия рециклируем
материал от общото количество на разделно събраните отпадъци от хартия и картон,
пластмаса и стъкло е 33,4 %.
На територията н Община Камено функционират общо 3 бр. площадки за изкупуване
на отпадъци. Поради начина на отчитане на тези площадки обобщена информация за
разделно събраните количества отпадъци, вкл. и предадените за рециклиране битови
отпадъци по общини се публикува в годишните доклади на НСИ, раздел Околна среда
и на сайта на ИАОС.
По данни на ИАОС за 2014 и 2015 г. за Община Камено са предадени за рециклиране
общо 180 т битови отпадъци /139 т и 41 т/. Тази информация е от изключителна
важност за определяне на общото количество разделно събрани и рециклирани
отпадъци.
 Морфологичен състав
През 2014 г. е изготвен актуален морфологичен анализ на състава и количеството
битови отпадъци, образувани на територията на Община Камено. Проведени са
изследвания и анализи на състава на битовите отпадъци в рамките на 4 сезона, като са
обхванати основните генератори – жителите на гр. Камено и селата. Осредненият
резултат за общината отчита тежестта на всеки тип генератор.
Изследването е проведено съобразно изискванията на Методика за определяне на
морфологичния състав на битовите отпадъци, утвърдени със Заповед № РД-744 от
29.09.2012 г. на МОСВ.
Таблица 2-03. Морфологичен състав на отпадъците за гр. Камено
Морфологичен
състав

Зима

Пролет

Лято

Есен

Средно за гр.
Камено

гр. Камено

гр. Камено

гр. Камено

гр. Камено

Kg

%

kg

%

kg

%

kg

%

kg

%

2,92

6,00

5,24

19,00

15,27

10,00

8,20

38,00

8,20

Хартия
– 3,40
вестници,
списания,
амбалаж
на
хартия, санитар
на хартия и др.

3,30

10,00

8,74

8,00

6,43

10,00

8,20

31,40

6,80

Картон
кашони,

14,67

3,10

2,71

4,00

3,86

7,50

6,15

29,7

6,45

Компоненти
Хранителни
отпадъци
плодове,
зеленчуци
обелки и др.

– 3,00
от
–

– 15,10
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опаковки
от
сокове, кутии и
др.
Хартия – общо

18,50

17,97

13,10

11,45

12,00

10,29

17,50

14,35

61,10

13,25

Пластмаса
– 21,00
опаковки, кутии,
фолио,
пластмасови
изделия,
торбички, баки
от боя и др.

20,41

16,30

14,25

34,80

27,97

21,00

17,20

93,10

20,10

Текстил
– 4,50
парцали,
трикотаж,
завивки, стари
дрехи и др.

4,37

14,00

12,24

1,10

0,90

15,00

12,30

34,60

7,50

Гума – всички 0,00
видове,
без
автомобилните

0,00

5,20

4,55

0,00

0,00

5,00

4,10

10,20

2,20

Кожа – обувки, 2,20
дрехи,
колани,
ремъци, чанти и
др.

2,14

0,00

0,00

1,40

1,13

6,00

4,92

9,60

2,10

Градински
и 13,90
растителни
–
остатъци
от
градински
растения, цветя,
лис та, трева и
др.

13,51

10,20

8,92

25,00

20,1

8,00

6,56

57,10

12,40

Дървесни

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Стъкло
– 3,40
опаковки
от
бутилки,
буркани, съдове,
натрошено
стъкло

3,30

7,30

6,38

5,10

4,10

7,00

5,74

22,80

4,92

Метали
опаковки
алкохолни

1,94

1,30

1,14

3,00

2,41

5,20

4,26

11,5

2,50

– 2,00
от
и
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безалкохолни на
питки,
консервени
кутии, капачки,
кутии от боя и
др.
Инертни
– 15,60
пръст, пепел и
др.

15,16

19,00

16,61

8,20

6,60

6,00

4,92

48,80

10,53

Опасни

0,29

1,00

0,87

0,00

0,00

0,00

0,00

1,30

0,30

17,99

21,00

18,35

11,25

11,30

21,30

17,45

72,05

16,00

114,40
0

100,00

124,4

100,0

122,00

100,0

463,7

100,0
0

0,30

Други
– 18,50
недиференцируе
ми)
ОБЩО

102,90 100,00

Таблица 2-04. Морфологичен състав на отпадъците за селата в община Камено
Морфологичен
състав

Компоненти

Зима

Пролет

Лято

Есен

Села
община
Камено

Села
община
Камено

Села община
Камено

Села община
Камено

Kg

Средно за
селата в
община
Камено

%

kg

%

kg

%

kg

%

kg

%

Хранителни
– 1,00
отпадъци
от
плодове, зеленчуци –
обелки и др.

0,94

4,00

3,36

3,90

3,69

3,50

3,24

12,40

2,79

Хартия – вестници, 1,40
списания,
амбалажна хартия,
санитарна хартия
и др.

1,31

8,00

6,72

7,40

6,72

6,90

6,38

23,70

5,34

Картон – кашони, 8,10
опаковки от сокове,
кутии и др.

7,60

2,70

2,27

3,85

3,50

4,80

4,44

19,45

4,38

Хартия – общо

8,91

10,70

8,99

11,25

10,22

11,70

10,82

43,15

9,72

9,50
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Пластмаса
– 15,00
опаковки,
кутии,
фолио,
пласт
масови
изделия,
торбички, баки от
боя и др.

14,07

14,30

12,01

30,10

27,32

15,25

14,10

74,65

16,81

Текстил – парцали, 6,00
трикотаж,
завивки,
стари
дрехи и др.

5,63

8,00

6,72

3,00

2,72

12,10

11,18

29,10

6,55

Гума – всякакъв вид 0,00
без автомобилни

0,00

4,40

3,69

0,00

0,00

2,00

1,85

6,40

1,44

Кожа – чанти, 1,10
обувки,
дрехи,
колани, ремъци и
др.

1,03

0,00

0,00

1,00

0,91

4,80

4,44

6,90

1,55

Градински
и 20,10
растителни
–
остатъци
от
градински
растения,
цветя,
листа, трева и др.

18,86

8,20

6,88

28,00

25,42

12,40

11,47

68,70

15,47

Дървесни

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Стъкло – опаковки 2,20
от
бутилки,
буркани,
съдове,
натрошено стъкло

2,06

6,40

5,37

4,50

4,09

5,30

4,90

18,40

4,14

Метали – опаковки 1,00
от алкохолни и
безалкохолни
напитки,
консервени кутии,
капачки, кутии от
боя и др.

0,94

1,10

0,92

1,50

1,36

2,10

1,94

5,70

1,29

Инертни-пръст,
пепел

20,60

19,32

27,00

22,67

10,00

9,08

12,00

11,09

69,60

15,69

Опасни

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,24

35,00

29,39

16,90

15,34

27,00

24,97

109,00

24,55

Други
30,10
(недиференцируеми)
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ОБЩО

106,6

100,0

119,1

100,0

110,15

100,0

108,150 100,0

444,00

100,00

Таблица 2-05. Осреднен морфологичен състав на отпадъците за община Камено за 4сезонното изследване
Морфологичен
състав

Компоненти

Зима

Пролет

Лято

Есен

средно за
сезона

средно за
сезона

средно за
сезона

средно за
сезона

Kg

%

kg

%

kg

%

kg

%

Средно за
общината

kg

%

Хранителни
–
отпадъци
от
плодове, зеленчуци –
обелки и др.

1,73

4,12

8,31

5,22

4,84

Хартия – вестници,
списания,
амбалажна хартия,
санитарна хартия
и др.

2,11

7,53

6,60

7,11

5,84

Картон – кашони,
опаковки от сокове,
кутии и др.

10,43

2,44

3,65

5,12

5,41

Хартия – общо

12,54

9,97

10,25

12,23

11,25

Пластмаса
–
опаковки,
кутии,
фолио,
пласт
масови
изделия,
торбички, баки от
боя и др.

16,61

12,91

27,55

15,34

18,10

Текстил – парцали,
трикотаж,
завивки,
стари
дрехи и др.

5,12

8,93

1,92

11,62

6,90

Гума – всякакъв вид
без автомобилни

0,00

4,04

0,00

2,75

1,70

Кожа – чанти,
обувки,
дрехи,
колани, ремъци и

1,47

0,00

1,00

4,62

1,76
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др.
Градински
и
растителни
–
остатъци
от
градински
растения,
цветя,
листа, трева и др.

16,72

7,70

23,27

9,50

14,30

Дървесни

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Стъкло – опаковки
от
бутилки,
буркани,
съдове,
натрошено стъкло

2,55

5,76

4,10

5,25

4,42

Метали – опаковки
от алкохолни и
безалкохолни
напитки,
консервени кутии,
капачки, кутии от
боя и др.

1,34

1,01

1,79

2,87

1,75

Инертни-пръст,
пепел

17,66

20,24

8,09

8,65

13,66

Опасни

0,12

0,35

0,00

0,00

0,12

Други
(недиференцируеми)

24,14

24,97

13,72

21,95

21,20

ОБЩО

100,0

100,0

100,0

100,0

100,00

В таблица 2-06 е представен морфологичния състав на битовите отпадъци в Община
Камено по основни компоненти след преоценка на фракция други.
Таблица 2-06. Морфологичен състав на битовите отпадъци в община Камено след
разпределяне на фракция други
Морфологичен състав

Морфологичен състав за общината след
разпределение на фракция други

Компоненти

%

Хранителни

6,79

Хартия и картон – общо

11,61

Пластмаса

18,98
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Текстил

7,36

Гума

1,7

Кожа

1,76

Градински

16,51

Дървесни отпадъци

0,00

Стъкло

5,49

Метали

1,97

Инертни

27,71

Опасни

0,12

Други

0,00

Общо

100,00

От резултатите се вижда, че в Община Камено се наблюдават тенденции, характерни и
на национално ниво. Пластмасата, хранителните отпадъци и металните опаковки са
представени в по-големи количества в град Камено, което е в резултат на наличието на
повече и по – големи магазини и заведения за обществено хранене, които образуват
много отпадъци от опаковки. В селата има завишено изхвърляне на градински и
инертни отпадъци. Морфологичният анализ показва, че в селата процентът на
отпадъците от хартия и картон е по – висок отколкото в гр. Камено. Това води до
извода, че в общинския център този отпадък се събира разделно от генераторите и се
предава за оползотворяване, докато в селата основно се изхвърля.
Основният извод, който може да се направи е, че в общия поток на СБО в Община
Камено преобладават рециклируемите материали – хартия, пластмаса, метал и стъкло,
които формират 38,05 % от състава на отпадъка. Биоразградимите и горими фракции
съставляват 34,91 % от общото количество отпадъци, отделяни от Община Камено.
При така определения морфологичен състав на отпадъците се направиха изчисления за
количествата на отделните видове отпадъци /въз основа на докладваните от общината
количества за депониране/ за 2014 и 2015 г., видно от долната таблица:
Таблица 2-07. Количества отпадъци по видове /тона/
2014 г.

2015 г.

Общо количество отпадъци

3328,66

3308,11

Хранителни

226,00

224,62

Хартия и картон-общо

386,46

384,07

Пластмаса –общо

631,78

627,88

Текстил

245,00

243,48

Гума

56,59

56,24

Кожа

58,58

58,22
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Градински

549,56

546,17

Дървесни

0,00

0,00

Стъкло-общо

182,74

181,61

Метали – общо

65,57

65,17

Инертни материали

922,38

916,68

Опасни отпадъци от бита

4,00

3,97

От таблицата е видно, че количествата на отпадъците от хартия и картон, метал,
пластмаси и стъкло са съответно 1266,55 т за 2014 г. и 1258,73 т за 2015 г.
Количествата на разделно събраните и рециклирани битови отпадъци са съответно 139
т за 2014 г. и 41 т за 2015 г. по данни от ИАОС. От така посочените количества следва
да се извадят количествата от отпадъци, които са извън споменатите потоци – например
дървесни, текстилни, ИУЕЕО и НУБА за които няма точни данни, но по експертна
оценка не надвишават 5%, т.е. средно за 2014 г. и 2015 г. са около 4,5 т. При така
направените изчисления, процентът на рециклиране на отпадъците от хартия и картон,
метал, пластмаса и стъкло от общо генерираните рециклируеми отпадъци от същия
произход е 7,3 %.
Поради липса на изготвени морфологични анализи за повечето от общините в България
съгласно Заповед № РД-884/18.11.2014 г. на Министъра на околната среда и водите
постигнатите цели за 2013 г. се определят, като се изчислява процент на предадените за
рециклиране отпадъци от домакинствата и подобни от общото количество генерирани
отпадъци. По тази методика Община Камено постига изпълнение от 5,9 %.
През 2013 г. няма поставена национална, респ. регионална цел за подготовка за
повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включваща най-малко
хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от
други източници. Такава цел има заложена в следващите години, а именно до 1 януари
2016 г. най-малко 25 на сто от общото им тегло. Този процент е постижим за общината,
като се има предвид, че от октомври 2015 г. събраните смесени битови отпадъци се
извозват на регионалното депо и преминават през задължителна сепарация. По данни
на оползотворяващите организации, извършващи разделно събиране на отпадъци н
Община Камено в периода 2014-2015 г. средният процент на чистия рециклируем
материал от общото количество на събраните отпадъци от хартия и картон, пластмаса и
стъкло е 35 %.
В ЗУО е поставена още една регионална цел за разделно събиране и оползотворяване
на битови биоотпадъци, която следва да се постигне съвместно с кметовете на
общините във всеки от регионите. Съгласно тази цел до 31.12.2016 г. не по-малко от 25
% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани през 2014 г. трябва да са
разделно събрани и оползотворени, а през 2020 г. този процент следва да е 50 %.
Към настоящия момент в Община Камено няма въведена система за разделно събиране
на биоотпадъци. Единствено биоотпадъците от зелените площи се събират при
регулярната им поддръжка, съгласно приетата система за организирано поддържане на
чистотата на територията на Община Камено. Зелените отпадъци са били депонирани
на Депо за неопасни отпадъци Братово, където Община Камено е извозвала отпадъците
от общината до въвеждане в експлоатация на РДНО Братово – запад.
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През 2015 г. е изградена и пусната в експлоатация инсталация за компостиране на
разделно събрани отпадъци от паркове и градини /зелени отпадъци/, разположена на
територията на РДНО Братово – запад като част от регионалната система за управление
на отпадъците. Площадката е с капацитет за третиране на около 5000 тона зелени
отпадъци годишно и е оборудвана с необходимата техника.
На територията на РСУО-Регион Бургас няма изградена инсталация за анаеробно
разграждане на разделно събраните хранителни и кухненски отпадъци от
домакинствата, ресторантите, заведенията за общественото хранене, търговските
обекти и др. Съобразно вида и малкото количество на генерираните биоотпадъци от
хранителен произход в общината изграждането на собствена площадка или съоръжение
е икономически неизгодно. В тази връзка е подходящо да се приложи регионален
подход, чрез осигуряването на една обща инсталация за анаеробно разграждане на
биоразградими отпадъци за общините от регион Бургас. Регион Бургас е включен в
индикативните списъци на НПУО за изграждане на инсталация за анаеробно
разграждане на хранителни отпадъци.
Съгласно Националния стратегически план за поетапно намаляване на количествата на
биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране /2010-2020/ г. град Камено
попада в категория „Район Тип Б“-между 3000 и 25000 жители, а останалите населени
места в „Райони Тип В“ – под 3000 жители.
Районите тип Б се оценяват с висок потенциал за въвеждане на разделно събиране на
биоразградими отпадъци. За тях е определено общините да организират системи за
разделно събиране на биоразградими отпадъци от домакинствата, чрез поставяне на
кафяв контейнер до контейнерите за общия битов отпадък. За този тип селища
общините организират и системи за разделно за разделно събиране на отпадъците от
паркове и градини.
В райони тип В с население до 3000 жители количеството на биоразградимата фракция,
достигаща до контейнерите е малко. Освен, че е икономически неефективно
създаването на разделно събиране на биоразградимите отпадъци, няма да има значим
/или никакъв/ ефект за допълнителното им намаляване, а ще намали мотивацията за
домашно компостиране. Следователно в тези райони не е определена нужда от
създаването на система за разделно събиране на БрБО. За тези райони се препоръчва
домашно компостиране. Трябва да се има предвид, дейността по компостиране на
място се счита за дейност по предотвратяване образуването на отпадъците и не се
отчита за изпълнение на целите за разделно събиране и оползотворяване. Също така
биоотпадъците получени в резултат на механична сепариране на неразделени при
източника смесени битови отпадъци, не се счита за разделно събрани.
В тази връзка общината в общинската наредба по чл. 22 от ЗУО е разписано, че
биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и градини и трябва да се
събират разделно и да се третират чрез компостиране или анаеробно разграждане, но не
е определила реда и условията при които това да се извършва.
Основни изводи и препоръки относно битовите отпадъци
 Към 2015 г. Община Камено е въвела система за разделно събиране на отпадъци
от хартия и картон, пластмаса, стъкло и метал, както и отпадъци от опаковки, но
системите все още не са достатъчно ефективни. В тази връзка да се предприемат
мерки за повишаване ефективността – разяснителни действия, контрол на
съдовете, включване и на други населени места и др.
94

Програма за управление на отпадъците на територията на Община Камено
2016 – 2020 г.

 Към 2015 г. в община Камено са въведени системи за разделно събиране на
МРО-ИУГ, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти, чрез сключване на договори с организации по оползотворяване.
Тези системи също не са достатъчно ефективни. Необходимо е да се увеличат
кампаниите за предаване на отпадъци, определяне на местата за предаване на
ИУГ, масла и отпадъчни нефтопродукти и др.
 Община Камено извършва предварително третиране на битовите отпадъци на
РДНО-Братово-запад.
 Стойността на показателя „норма на натрупване на битови отпадъци“ е ниска в
сравнение със средната за страната и подобни региони на община Камено. Да се
обхванат всички потоци образувани битови отпадъци на територията на
общината;
 Определен е морфологичния състав на битовите отпадъци на територията на
Общината.
 Липса на данни за образуваните годишно битови отпадъци от населението,
търговски, административни и производствени обекти. Да се създаде
организация за надеждно събиране на информация за генерираните отпадъци;
 Липса на данни за разделно събраните отпадъци на площадки за събиране на
отпадъци.
 На територията на общината няма изградена площадка и/или съоръжение за
компостиране или анаеробно изграждане на БрБО. Възможните начини за
оползотворяването на биоотпадъците са извозване на зелените отпадъци до
компостиращата площадка на РДНО или изграждане на собствена площадка на
територията на общината. Към момента в РСУО- регион Бургас няма осигурена
инфраструктура за оползотворяване на биоотпадъците от хранителен произход.
За постигане на регионалните цели по оползотворяване на биоотпадъците е
необходимо изграждане на обща инсталация за анаеробно разграждане на
биоразградими битови отпадъци за всички общини в РСУО Бургас.
 Създаване на система за домашно компостиране;
2.2.Анализ на отпадъци от строителство и разрушаване /ОСР/
Анализът на строителните отпадъци /СО/ се стреми да даде отговор на следните
въпроси:
-

Какви са количествата на образуваните и оползотворени строителни отпадъци в
общината за анализирания период;

-

Кои са основните източници на строителни отпадъци;

-

Какви са ключовите изисквания към общините, в т. ч. към Община Камено
относно управлението на СО и как общината отговаря на изискванията;

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 и други опасни
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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 ОСР, с
изключение на енергийното оползотворяване и преработването в материали, които се
използват за гориво. Материалното оползотворяване на ОСР е всяка една от
дейностите:
1/ подготовка за повторна употреба;
2/ рециклиране;
3/ 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 продуктите, които са станали
отпадък, се подготвят за да може да бъдат използвани повторно.
Информационно обезпечаване на анализа
Все още не е изградена интегрирана национална информационна система за
образувани, рециклирани, оползотворени и депонирани СО, която да обхваща
национално, регионално и общинско ниво. За целите на настоящия анализ е използвана
основно информация от Община Камено за количествата събрани СО както и данни от
Националния стратегически план за управление на строителни отпадъци 2011-2020 г., в
който са направени експертни оценки по отношение на ОСР.
Национални цели за периода до 2020 г.
Основна стратегическа цел, която е поставена в ЗУО и в НПУО 2014-2020 г. е до 2020
г. 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 2020г. – 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 СО 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.
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 Основни данни за отпадъците от строителство и разрушаване в Община
Камено
На територията на Община Камено няма изградено специализирано депо за СО, както и
инсталация за оползотворяването им. До октомври 2015 г. генерираните строителни
отпадъци от населението се извозват на депо за неопасни отпадъци Братово.
От 2016 г. при подаден сигнал от страна на граждани, Общината извозва строителните
отпадъци и ги съхранява на общинска площадка. Събраните отпадъци се използват като
насип при ремонта на улици при последващо асфалтиране. До момента не се извършва
предварително третиране на строителни отпадъци.
Община Камено не разполага с количествени данни за образуваните и депонирани
строителни отпадъци.
ЗУО определя като задължение на общините да отговарят единствено за организиране
на събирането, оползотворяването и обезвреждането на отпадъци от строителство и
разрушаване от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на
съответната община. Общините имат ангажименти по отношение на строителните
отпадъци и в случаите когато общината е възложител на строителните дейности или на
дейности по разрушаване на сгради, вкл. премахване на строежи. Дейностите по
събиране, транспортиране, подготовка преди оползотворяване и/или обезвреждане,
материално оползотворяване, както и по обезвреждане на строителни отпадъци се
извършват от лица притежаващи документ по чл.35 от ЗУО.
На РДНО-Братово –запад е осигурена площадка за третиране на строителни отпадъци.
Площадката е снабдена с мобилна трошачка с капацитет 10000 т/год., като
натрошените материали ще се разделят по фракции, което дава възможност част от
рециклираните строителни материали да се използват отново в строителството.
Съгласно комплексно разрешително № 385-НО/2014 г. на територията на регионалното
депо е разрешено да се приемат строителни отпадъци с код и наименование:
-

17 01 01 – Бетон;

-

17 01 02 – Тухли;

-

17 01 03 – Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия;

-

17 01 07 – Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични
изделия, различни от упоменатите в 17 01 06;

-

17 02 01 – дървесни материали;

-

17 02 02 – Стъкло;

-

17 02 03 – Пластмаса;

С цел тяхното раздробяване, временно съхранение и последващо предаване за
оползотворяване.
Отпадъци с код и наименование:
-

17 05 04 – почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 05;

-

17 05 06 – Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05;

-

20 02 02 – Почва и камъни;
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Се приемат в общо количество 10000 т/год. с цел тяхното оползотворяване при
изграждането на временните пътища за достъп и рампи, запръстяване, както и при
рекултивацията на депото.
На територията на Община Камено фирми с мобилни трошачки за строителни отпадъци
и притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО са „Ростер“ ООД и „Андезит“ ООД.
Основни изводи и препоръки относно строителните отпадъци
-

Количеството генерирани строителни отпадъци в Община Камено е минимално.

-

РДНО-Братово -запад дава възможност за третирането на генерираните от
Община Камено отпадъци.

-

Съществуването на фирми, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО предлагащи
рециклиране на строителни отпадъци.

-

Не се изискват вложения за съоръжения и инсталации за третиране на СО.

-

Основни проблеми свързани със СО са неконтролираното им изхвърляне от
гражданите и фирмите, което води до формирането на нерегламентирани
замърсявания. Въпреки наличието на установен ред и определени места за
извозването им, често населението и фирмите изхвърлят СО нерегламентирано,
главно на входовете и изходите на населените места. Друг проблем е
изхвърлянето на СО в контейнерите за ТБО. Необходимо е да се засили
контрола в населените места по събирането на отпадъците.

Правилното регулиране на дейностите свързани със СО и контрола върху тях са
регламентирани със ЗУО, Наредбата за управление на строителните отпадъци и за
влагане на рециклирани строителни материали, съответно с общинската наредба за
управление на отпадъците.
2.3.Анализ на утайките от ГПСОВ
На територията на Община Камено е изградена една ПСОВ в землището на с.
Кръстина. Пречиствателната станция не е работила, поради недостатъчен дебит на
отпадъчните води и утайки от нея не са третирани. Пречиствателната станция е от
модулен тип – 2 бр. модули и е предвидена да обслужва население от 1000 души.
Технологичната
схема
на
пречистване
включва
следните
съоръжения:
изравнителен/буферен/ резервоар с решетки /сита/ и помпи, басейн за денитрификация,
биобасейн вторичен утаител, резервоар за дезинфекция, силоз за утайки, изсушителни
полета.
Изготвен е проект за ПСОВ - с. Трояново. Предвижда се изграждането на биологична
модулна ПСОВ, състояща се от 4 модула с максимален капацитет на 1 модул 500 е. ж.
Представлява компактно моноблоково съоръжение. В моноблока са обединени на едно
място пречиствателни съоръжения, оборудване и обслужващо помещение както следва:
входна савачна шахта, решетка, биобасейн, вторичен утаител, контактен резервоар за
дезинфекция с натриев хипохлорит, силоз за съхраняване и уплътняване на
стабилизираната утайка, машинно помещение.
За ПСОВ Камено са извършени предварителни проучвания. Предвидени са два
варианта на компактна пречиствателна станция за пълно биологично пречистване:
1/“Продължителна аерация“ и механично обезводняване на утайките с шнекова преса и
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2/Биобасейн „НИТРО-ДЕНИТРО“, отделна аеробна стабилизация и механично
обезводняване на утайките с центрофуга.
ПСОВ-Русокастро е в начална фаза на разработка за водопровод, канализация и ПСОВ
с. Русокастро.
В общинския план за развитие на Община Камено за 2014-2020 г. е предвидено
изграждането на ПСОВ за гр. Камено
Предвид характера на отпадъчните води, очакваните утайки от пречистването ще бъдат
с неопасен характер.
Въз основа на направените анализи и изводи в Националния стратегически план за
управление на утайките от ГПСОВ за периода 2014-2020г. се предлагат следните
амбициозни цели, които са в унисон с йерархията на управление на отпадъците:


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 г.
-

10 % до края на 2016 г.;

-

20 % до края на 2018 г.;

-

35 % до края на 2020 г.;

 Нулево депониране и нецелево временно съхраняване на утайки до 2020 г.
За постигането на набелязаните цели е изготвен план за действие с конкретни мерки,
източници на финансиране, отговорни лица в краткосрочен, средносрочен и
дългосрочен план.
В процеса на планиране при изготвянето на националния стратегически план за
управление на утайките 2014-2020 г. са определени 4 моделни района – София,
Благоевград, Велико Търново и Бургас, които са разгледани детайлно и са посочени
примери за това как националният план може да бъде приложен в представителните
области на регионално ниво. При определяне на вероятната комбинация от варианти, в
рамките на стратегическия план се дава по-голямо предимство на всички начини за
рециклиране и материално оползотворяване на утайките, пред изгарянето или
обезвреждането им чрез депониране.
Съществуващите в момента възможни варианти за оползотворяване или окончателно
обезвреждане на утайки от отпадъчни води могат да бъдат обобщени по следния начин:
 Материално оползотворяване върху земеделска земя;
 Рециклиране на фосфора;
 Енергийно оползотворяване в термични процеси;
 Обезвреждане/наземно депониране;
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От разгледаните 4 моделни района, Община Камено се доближава най-много до район
Бургас по релеф, земеделие и др. фактори и в тази връзка ще се следват възможните
варианти за третиране на утайките от ПСОВ, след изграждане на такива на територията
на общината.
За регион Бургас са предложени следните възможни варианти за оползотворяване на
утайките от ПСОВ съответно към 2015 г. и 2020 г. Тези варианти отговарят на целите
на плана, оценени са високо като приложили при местните условия, и в същото време
са икономически ефективни, удовлетворяващи изискванията на околната среда,
законодателните разпоредби и обществото.
Към 2015 г. в регион Бургас е предложено осъществяването на следната схема:
-

70 % от общото количество генерирани утайки да бъдат оползотворени в
земеделието като органичен ресурс;

-

25 % за рекултивация на нарушени терени, в т. ч. възстановяване на мини и
железопътни обекти, горски площи, опустошени от пожари и др.

-

5 % за рекултивация на стари депа за отпадъци, които предстоят да бъдат
закрити;

Прието е, че рекултивирането на депа ще е приключило до 2020 г. и, следователно вече
няма да бъде вариант за оползотворяване на големи количества утайки /има и
изключения за отделни клетки на регионалните депа/. По тази причина схемата за
оползотворяване към 2020 г. е:
-

50 % рекултивация на нарушени земи;

-

50 % използване в земеделието;

Община Камено има потенциал да се справи с поставените цели за оползотворяване на
утайките, които ще се генерират от ПСОВ, при прилагане на предложените варианти:
1) Оползотворяване в земеделието
Целта е оползотворяване на утайки от ГПСОВ като тор и почвен подобрител в
земеделието. Използването на утайки в земеделието е позната възможност, която се
приема добре. Утайките подобряват физичните свойства на почвите, структурата,
водозадържащата способност и водопропускливостта. За оползотворяване на утайките
като почвен подобрител се изисква анализ на утайките, който да покаже, че те не са
опасни и са подходящи за целта. Съгласно изискванията на Наредба за реда и начина за
оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им
в земеделието утайките предназначени за употреба в земеделието се изпитват по
показатели съгласно приложения № 3 и 4 за съдържание на микроелементи – азот,
фосфор, калий, калций, магнезий, сяра; тежки метали; устойчиви органични
замърсители – ПАВ, ПХБ; микробиологични и паразитологични показатели. За
гарантиране достоверността на данните производителите на ще бъдат утайки са длъжни
да осигурят вземането на проби и тяхното изпитване да се извърши от акредитирани
лаборатории. Честотата на изпитванията са регламентирани в условията на чл. 8 на
Наредбата за утайките.
Съгласно НПУУ е препоръчително количествата утайки, използвани на хектар площ да
бъдат съобразени със средните за Европа норми и да бъдат прилагани при максимално
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средна разходна норма от 3,5 тона с. в. на хектар. Тази разходна норма е използвана и
при извършените в плана изчисления за предложената комбинация от методи за
третиране на утайките от ГПСОВ в страната.
Предпоставки за реализиране
-

Община Камено разполага с достатъчно обработваема земя върху която може да
се прилага утайката като торно средство – на територията на община Камено
земеделските територии са с площ 281031 дка;

-

Очакваните утайки от ПСОВ ще бъдат класифицирани като неопасни отпадъци;

-

Съответствие с Националната програма за управление на утайките от ГПСОВ;

-

Наличие на национална нормативна уредба, касаеща оползотворяването на
утайките от ПСОВ в земеделието;

2) Оползотворяване на утайки за рекултивация на нарушени терени и
подобряване на слабо продуктивни земи
След приключване на експлоатацията на кариери за открит добив остават нарушени
терени, които операторите трябва да рекултивират чрез запълване и възстановяване на
почвения слой. Също така съществуват безстопанствени земи, например опожарени
местности или стари площадки за депониране, където често липсва повърхностният
слой почва. Използването на утайки от пречистване на отпадъчни води е един от
начините за внасяне на големи количества органични вещества и увеличаване
продуктивността на почвите. Чрез рекултивация се цели основно възстановяване на
годността на земята за земеделско и горско стопанско ползване, а при невъзможност се
създава друг вид ползване, като се оформя подходящ ландшафт.
Предпоставки за реализиране:
-

До 2020 г. е предвидено да се извърши рекултивация на старото депо за
неопасни отпадъци.

-

Наличие на слабопродуктивни площи на територията на Община Камено;

-

Оползотворяването посредством възстановяване на нарушени терени спестява
ресурси и е икономически разумно;

Възможни рискове:
-

На този етап е трудно да се предвидят
възстановяването на нарушени терени и депа;

-

При рекултивация на терени, които ще се използват за селскостопански нужди,
утайките трябва да отговарят на същите изисквания, както утайките използвани
в земеделието;

бъдещите тенденции

при

3) Обезвреждане на утайки чрез депониране
Временното съхраняване и депонирането на утайките са широко разпространена
практика в България. Тъй като обезвреждането на утайки чрез депониране е найнеекологичното решение то трябва да бъде постепенно намалявано и окончателно
преустановено през следващите години. Тази възможност може 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. Обезвреждането на утайките чрез депониране е последен
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вариант до която ще се прибягва при невъзможност да се намерят други начини за
използване на утайките.
От гледна точка на законодателството трябва да се отбележи, че обезвреждането на
утайки чрез депониране е нежелана практика, която ще бъде преустановена. Очаква се
и земеделието да продължи да играе същата важна роля при оползотворяването на
утайките като органичен ресурс, но поради все по-стриктните изисквания по
отношение на опазването на почвите и водите и нарастващите опасения, свързани с
безопасността ще се насърчава производството на висококачествен продукт компост.
Следователно в цялостната стратегия за управление на утайките към 2020 г. на
национално ниво обезвреждането на утайки чрез депониране се изключва като
възможен вариант.
Основни изводи и препоръки относно утайките от ГПСОВ
-

На територията на Община Камено има изградена една, неработеща ПСОВ;

-

Наложително е изграждането на ГПСОВ за гр. Камено;

-

В Община Камено има възможност да се прилагат варианти за рециклиране и
материално оползотворяване на утайките от ГПСОВ;

-

Препоръчително е да се проучат възможностите за компостирането на утайките
с цел получаване на висококачествен компост, който да е с гарантирано качество
и безопасност по отношение на околната среда и здравето на населението. Да се
проучат възможностите за изграждане на съоръжение в рамките на РСУО;

-

При изграждане на ПСОВ на територията на Община Камено е необходимо да се
изготви план за управление на образуваните утайки, в който да се предвидят
подходящите процеси за уплътняване, стабилизиране и обезводняване на
утайките и методи за правилното им и ефикасно оползотворяване или
обезвреждане съгласно изискванията на Националния план за управление на
утайките от ГПСОВ;

-

След изграждане на ГПСОВ на територията на Община Камено, въвеждането им
в експлоатация и нормалната им експлоатация да се провежда периодичен
мониторинг на параметрите, характеризиращи качеството на утайките и
определящи годността им за определени начини за третиране.
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3.

Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците

Анализът на инфраструктурата за управление на отпадъците се стреми да даде отговор
на следните въпроси:


Какви са тенденциите и настоящата ситуация по отношение на осигуряване от
общината на инфраструктура за отпадъци, чието управление е от компетенциите
на местните власти, вкл. спрямо тенденциите в страната като цяло.



Осигурената, изградената 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.

Предмет на настоящия анализ е инфраструктурата за управление на битовите отпадъци
и на утайките от ПСОВ, тъй като управлението на тези потоци отпадъци са от
компетенциите на общините. Направен е анализ и на инфраструктурата за третиране на
отпадъци от строителството и разрушаване, тъй като управлението макар и на малка
част от този поток е също от компетенциите на местните власти, а доскоро беше почти
изцяло в техните правомощия.
3.1.Инфраструктура за третиране на битовите отпадъци
До октомври 2015 г. единственият начин за третиране на битовите отпадъци в Община
Камено е депонирането на отпадъци.
Съществуващите депа за отпадъци на територията на община Камено, към които
общината има ангажименти са следните: Депо за неопасни отпадъци Камено. Депото е
разположено на север – северозапад от гр. Камено на площ от 24,300 дка в котловина на
бивша кариера за пясък, чакъл и глина. В експлоатация е от 2002 г. въз основа на
заповед на кмета на общината. Не е изградено по проект. В края на 2005г. комисия
предписва мерки за рекултивация. В края на 2006 г. със заповед на кмета № РД 09617/27.12.2006 г. експлоатацията му е преустановена. Оттогава отпадъците на община
Камено се извозват за обезвреждане на Депото за неопасни отпадъци на Община Бургас
– Депо Братово, находящо се в землището на с. Полски извор. За депо за неопасни
отпадъци Камено е изготвен проект за рекултивация. Сегашното му състояние е, че
цялото отпадъчно тяло е запръстено, обрасло е с треви и на него не се обезвреждат
отпадъци. Със Заповед № РД-94 от 25.06.2015 г., директорът на РИОСВ-Бургас е
наредил да бъде спряна експлоатацията на депо за неопасни отпадъци Камено и да се
предприемат мерки за рекултивацията му, като обезвреждането на битовите отпадъци и
други неопасни отпадъци да се извършва на регионално депо за неопасни отпадъци за
общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Руен, Сунгурларе, Поморие, Несебър,
Средец – регионално депо „Братово – запад
Основни технически характеристики и капацитет на инфраструктурата за
третиране на битови отпадъци в Регионално сдружение за управление на
отпадъците Камено.
Съгласно изискванията на ЗУО, общините включени във всеки от регионите,
определени с НПУДО 2009-2013 г., създават регионална система за управление на
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отпадъците, състояща се от Регионално депо и/или други съоръжения за третиране на
отпадъците.
Целта на сдружението е взаимно подпомагане между общините при третирането на
отпадъците им. Чрез използването на едно общо депо от участващите в региона
общини се цели намаляване на разходите по експлоатацията на съществуващите депа и
намаляване на вредното им въздействие върху компонентите на околната среда. Също
така насоките на екологичното законодателство са постепенно преминаване към други
методи за третиране на отпадъците, освен депониране. За целта са създадени
Регионални сдружения, с които чрез общи финансови ресурси да се търси найикономичния и екологичен начин за тренирането на отпадъците.
Община Камено е партньор с общини Бургас, Карнобат, Айтос, Сунгурларе, Руен,
Несебър, Поморие, Средец за изграждането на регионална система за управление на
отпадъците в регион Бургас, включваща Регионално депо за неопасни отпадъци за
изброените общини и две претоварни станции – Карнобат и Несебър.
След въвеждане на регионалната система от 2015 г. дейностите по управление на
отпадъците се решават на регионално ниво. Новата общинска политика за управление
на отпадъците налага, както координиране с регионалната система, така и активно
участие в установяването и развитието на регионалната организация. Чрез създаване на
Сдружението всички общини, участващи в него си поделят разходите по поддръжката,
експлоатацията и мониторинг на съоръженията и вземат общи решения за бъдещото
третиране на отпадъците си.
Обектът Регионално депо за неопасни отпадъци Братово - Запад е реализиран в рамките
на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион
Бургас“ – по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, по Приоритетна ос 2.
включва сепарираща инсталация, компостираща инсталация, склад за временно
съхранение на опасни и специфични отпадъци, клетка 1 за депониране на неопасни
отпадъци, пречиствателна станция, площадки за рециклиране на строителни и
едрогабаритни отпадъци и други обслужващи сгради и съоръжения. Регионално депо
„Братово – запад“ е изградено на територията на ПИ №№ 000046, 000047, 000014, в
землище на с. Полски Извор, Община Камено. За изграждането на обекта е извършена
Оценка за въздействието върху околната среда, с която е преценено че няма да окаже
вредно въздействие и са поставени условия и мерки за правилната му експлоатация. То
обслужва общините: Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен,
Средец и Сунгурларе.
Клетка 1 е разположена на обща площ от 6 хектара, с капацитет 500 000 тона и с обем
450 000 куб. м, период на експлоатация 5 г. - 2015-2019 г. Следвайки тенденциите и
политиката за управлението на отпадъците в ЕС и Република България, на територията
на Клетка 1 ще се депонират само така наречените "крайни отпадъци", т.е. само тези
отпадъци, които не биха се използвали повторно или рециклирали. Имайки предвид
инсталациите, които са доставени на депото за сепариране и компостиране експлоатационния живот на Клетка 1 може да бъде удължен от 6 до 7 години. 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.
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Сепарираща инсталация с капацитет 80 000 - 100 000 т./год. смесени битови отпадъци
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. Битовият отпадък,
който може да бъде сортиран с инсталацията, е минимум 216 тона дневно и максимум
306 тона дневно, в зависимост от режима на работа. Компостираща инсталация е с
капацитет 13000 т./год. разделно събрани зелени и градински отпадъци. На площадката
за компостиращата инсталация са разположени две сгради: Компостиране - фаза 1 и
Склад за съхранение на готовия компост. Оформени са площадки за компостиране фаза 2; приемна зона за зелени отпадъци, подлежащи на компостиране; рафиниране и
сортиране на готовия компост. За отстраняване на газообразните замърсители в
инсталацията се използва биофилтър. Предложеният метод на компостиране е в две
последователни фази: разлагане или ферментация и фаза зреене. В края на втората фаза
е налице стабилизиран готов компост, който може да се използва като почвен
подобрител за повишаване на плодородието.
Площадка за третиране на строителни отпадъци Годишното количество строителни
отпадъци, които ще постъпват на площадката за обработка, е 60000 т. На площадката е
инсталирана инсталация - трошачка с капацитет от 50 т./час, като натрошените
материали се разделят по фракции, което дава възможност част от рециклираните
строителни материали да се използват отново в строителството.
Площадка за третиране на едрогабаритни отпадъци
На площадката ще бъде
разположена дробилка за едрогабаритни отпадъци, която ще може да приема и
обработва 20000 т./годишно отпадъци, с капацитет 15 т./час.
Входящият мониторинг и контрол на постъпващите отпадъци ще се осъществява чрез
електронен кантар, оборудван с компютърна система и необходимия софтуер за
функционирането му. При преминаването на превозните средства през автомобилната
везна, те се подлагат и на дозиметричен контрол - в случай, че се установят
радиоактивни отпадъци, този автомобил не се допуска вътре в депото, като след
уведомяване и по преценка на компетентните органи по радиационна защита трябва да
се върне при собственика на возените отпадъци. На излизане от площадката на
стопанския двор и депото, задължително отново се минава през електронен кантар,
монтиран на изходящата лентата на пътя. За служителите, работещи на Регионалното
депо, е изградена Административна сграда, отговаряща на всички съвременни
изисквания. В сградата е разположена лаборатория, в която ще се следят отделни
показатели на инфилтрата.
Локална пречиствателна станция за отпадни води -технологията на Локалната
пречиствателна станция за отпадни води е базирана на модулна инсталация, в която са
комбинирани процеси на механично пречистване и физико-химично пречистване.
Технологичната схема на пречистване предвижда генерирането на два отпадъчни
потока: поток условно пречистена вода, която ще отговаря на изискванията за
заустване в градска канализация, и поток, който представлява технологично отпадъчен
инфилтрат от процеса на обработка и промивка.
Екопарк за временно съхранение на опасни отпадъци и рециклируеми отпадъци от
населението - Екопаркът е разположен на площ от 1150 м2. На него се намират
контейнери за разделно събрани отпадъци и са обособени следните участъци: площадка
с контейнери за хартия, картон, стъкло, метали, пластмаси, дърво и др. отпадъци от
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домакинства; площадка за събиране на гуми; пункт за излезли от употреба домакински
електроуреди; център за опасни отпадъци от населението.
За регионално депо „Братово – Запад“ е издадено Комплексно разрешително № 385НО/2014 г. и е разрешено ползването му с издадено Разрешение за ползване № СТ-05710/25.05.2015 г. от ДНСК.
3.2.Инфраструктура за събиране и транспортиране на битовите отпадъци
Понастоящем системата за организирано събиране на отпадъците за Община Камено е
обхванала всичките 13 населени места в общината, т. е. 100 %. Районите и честотата за
организираното сметосъбиране и сметоизвозване ежегодно се определят със заповед на
Кмета на общината.
За събиране на битови отпадъци се използват следните видове съдове:
- контейнери тип „Бобър“ 1100 л – 513 бр.;
- кофи „Мева“ -110 л- 3695 бр., като
Общият обем на поставените съдове е 970750 литра, което се равнява на 78,7 л на
жител, което е достатъчно според разработената от МОСВ Методика за определяне на
броя и вида на необходимите съдове и техника за събиране и транспортиране на
отпадъци. От разположените съдове част от тях са амортизирани, което налага
поетапната им подмяна.
В парковите зони, зоните за отдих и тези с голям човекопоток като търговски улици,
площади, спирки и др. са монтирани кошчета за дребни отпадъци.
Услугите по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци се предоставят от
Община Камено –дейност „Чистота“. За събиране и транспортиране на битовите
отпадъци, отпадъците от пазари и от почистването на улици на Община Камено е
извършена регистрация и е издаден регистрационен документ за събиране и
транспортиране на отпадъци от Директора на РИОСВ-Бургас № 02-342-01 от
10.10.2016 г.
Сметосъбирането и сметоизвозването се извършва от специализирани автомобили –
марка „Шкода“, „Ман“ и „Авиа Д 120“. Автомобилите са многофункционални и
надеждни за нуждите на управлението на отпадъците и към настоящия момент няма
необходимост от закупуване на нови.
За всяка календарна година със Заповед на Кмета се определят границите и районите за
сметосъбиране и сметоизвозване в Община Камено.
Периодичността на извозване на отпадъците варира според необходимостта от
ежедневно за гр. Камено до един път седмично за съставните селища.
Съдове за събиране на отпадъци от сгурия и пепел от домакинствата
Не е решен проблемът с разделното събиране на отпадъци от изгарянето на дърва и
въглища през отоплителния сезон – пепел и сгурия. Към 2016 г. 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 битовите
отпадъци в посока по – висока плътност и понижено съдържание на рециклируеми
материали. При изсипване на недобре загасени отпадъци от горенето на дърва и
въглища се повреждат и контейнерите. Друг негативен ефект от запалването на
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отпадъците в контейнерите е временното, но силно замърсяване на въздуха в района на
контейнерите с горящи отпадъци.
3.3.Инфраструктура на разделно събиране на отпадъци


Разделно събиране на отпадъци от опаковки

Съгласно ЗУО и Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки – НООО системите
за разделно събиране на отпадъци от опаковки и разделно събиране на битови отпадъци
най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и
стъкло задължително включват всички населени места с население по-голямо от 5000
жители и курортните населени места. На основание тези документи в Община Камено
в гр. Камено трябва да функционират системи за разделно събиране на отпадъци от
опаковки и разделно събиране на битови отпадъци – метали, стъкло, хартия и
пластмаса.
Община Камено е имала сключен договор с „Екоколект“ АД до 01.04.2015 г. за
организиране и реализиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки.
По инициатива на „Екоколект“ АД и поради нерентабилност на системата,
организацията е направила предложение за прекратяване на договора от 21.01.2015 г. с
тримесечно предизвестие. В тази връзка от 01.04.2015 г. е сключен нов договор с
„Екопак България“ АД за сътрудничество и разделно събиране на отпадъци от
опаковки и отпадъчни материали – хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло.
Системата се състои от по три контейнера в точка – сини, жълти и зелени. Системата се
обслужва от „Евро импекс“ ЕООД.


Разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори – НУБА

Община Камено има сключен договор с „Трансинс Батери” АД от 02.09.2013 г. за
организиране на дейностите по разделно събиране, съхраняване и предаване за
предварително третиране, рециклиране, оползотворяване на НУБА. Определени са 16
броя места за поставяне на съдове за разделно събиране на портативни НУБА.
Поставени са съдове за събиране на портативни батерии във всички 13 населени места
на общината – кметства и училища. Събират се по заявка от общината при наличие на
количества.


Разделно събиране на негодни за употреба гуми – ИУГ

С фирма „Трансинс авторециклиращ консорциум” АД, гр. Варна от 02.09.2013 г. с цел
прилагане на система за събиране, транспортиране, съхраняване, оползотворяване
и/или обезвреждане на излезли от употреба гуми за срок от три години. Осигурена е
общинска площадка за съхраняване на събрания отпадък.


Разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване – ИУЕЕО

С фирма „Трансинс технорециклираща компания” АД от 02.09.2013 г. за организиране
на система за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване. Събират се на кампании от населението в общината два пъти годишно.
Осигурен е фургон, поставен на общинска площадка. След обаждане на граждани с
искане за предаване на отпадък, фургонът се отключва и ИУЕЕО се прибира.


Разделно събиране на излезли от употреба моторни превозни средства –
ИУМПС
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С фирма „Ауторек” ЕАД от 05.01.2015 г. за събиране, транспортиране, временно
съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и
за повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци от моторни
превозни средства, намиращи се върху общинска собственост кампанийно или чрез
оператори на площадки за събиране и съхраняване на ИУМПС, притежаващи
разрешение по чл. 35 от ЗУО.


Разделно събиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти ОМОН

Община Камено има сключен договор с „Национална компания за събиране и
оползотворяване на отработени масла“ ООД - организация по оползотворяване на
отработени масла от2013 г.
Чрез Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Камено и
Заповеди на Кмета на Общината са регламентирани реда и условията за събиране на
изброените по-горе масоворазпространени отпадъци.


Разделно събиране на опасни битови отпадъци

В Община Камено няма въведена система за разделно събиране на опасни отпадъци от
домакинствата.


Разделно събиране на биоразградими отпадъци

В Община Камено няма въведена система за разделно събиране на биоразградими, в т.
ч. и на биоотпадъци. До момента в общината не са осигурени необходимите съдове,
площадки и техника за събиране и извозване на разделно събраните хранителни и
кухненски отпадъци, както и на зелените отпадъци от обществените паркове и градини.


Разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т. ч. едрогабаритни
отпадъци, опасни отпадъци и други на площадки за безвъзмездно
предаване

Съгласно чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО, Кметът на общината отговаря за: осигуряването на
площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани от домакинствата, в т. ч.
едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с
население по-голямо от 10 000 жители на територията на общината, и при
необходимост в други населени места. Населението на гр. Камено за 2015 г. е 5731
жители, т. е. това изискване на закона не се отнася за Община Камено.
Няма информация на интернет страницата на Община Камено за функциониращи
площадки за изкупуване на отпадъци от хартия и картон, пластмаси, метални
опаковки, отпадъци от черни и цветни метали и други отпадъци.
3.4.Инфраструктура за отпадъци от строителство и разрушаване
На територията на община Камено няма изградена инфраструктура за рециклиране и
оползотворяване на строителни отпадъци. Площадка с инсталация за натрошаване и
сортиране на строителни отпадъци е изградена на територията на РДНО Братово-запад.
Фирми „Ростер“ ООД и „Андезит“ ООД, извършващи дейности с отпадъци на
територията на Община Камено притежават мобилни инсталации за рециклиране на
строителни отпадъци.
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3.5.Инфраструктура за третиране на утайки от ГПСОВ
На територията на Община Камено липсва инфраструктура за третиране на утайки от
ГПСОВ, тъй като на този етап няма действащи ГПСОВ. Предвижданията за третиране
на утайките са чрез употребата им в земеделието като почвен подобрител, чрез
използването им за рекултивация на нарушени терени и/или компостирането им.
На база проектните данни, прогнозните количества на генерираните утайки са малко и
изграждане на инфраструктура за третирането им би било нецелесъобразно
Основни изводи и препоръки
Общината е изградила ефективна система за организирано сметосъбиране – 100 %
обхванато население.
Достатъчен е броят на поставените съдове – контейнери и кофи. Необходимо е
своевременно да се подменят амортизираните съдове.
Община Камено е организирала системи за разделно събиране на МРО, битови
отпадъци от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метал. Необходима е оптимизация на
системите, тъй като на сегашния етап не са достатъчно ефективни. Необходимо е на
сайта на Община Камено да се публикуват адресите с местоположението на
площадките които имат право да събират различни видове отпадъци, за продажба и
смяна на гуми, автосервизи, реда и условията при които гражданите трябва да предават
МРО, отпадъците от опаковки, битови отпадъци от хартия, пластмаса, метал и стъкло.
Община Камено не е въвела система за събиране на зелените отпадъци, опасните
отпадъци от домакинствата, строителните отпадъци.
Чрез Регионалната система за управление на отпадъците е осигурена необходимата
инфраструктура за :
-

Предварително третиране – сепариране на смесените битови отпадъци;

-

Третирането на строителните отпадъци от ремонтна дейност на домакинствата;

-

Инсталация за третиране на едрогабаритни отпадъци от домакинствата;

-

Компостиране на зелени и градински отпадъци;

-

Разполага със съвременно депо за обезвреждане на остатъчните битови
отпадъци, които не подлежат на рециклиране и оползотворяване.

Необходимо е да се направи необходимата организация за събиране и третиране на
зелените отпадъци, опасните отпадъци от домакинствата, строителните отпадъци в
РСУО или предприемане на мерки за изграждане на компостираща инсталация на
територията на Общината.
Препоръчително е на сайта на Община Камено да се публикуват адресите с
местоположението на площадките които имат право да събират и рециклират
строителни отпадъци.
Необходимо е да се предприемат действия на регионално ниво за осигуряване на
инсталация за анаеробно разграждане. Според НПУО, РСУО-Бургас е поставена в
индикативните списъци за изграждане на такива инсталации.
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4.

Анализ на институционалния капацитет в сферата на управлението на
отпадъците

В Община Камено общинската администрация е организирана на ниво дирекции.
Административното ръководство се осъществява от секретар, заместник кметове и
главен архитект, които са на пряко подчинение на Кмета.
В управленско-организационно отношение Община Камено е налице йерархична
структура от функционален тип. Общинската администрация е разделена в две основни
направления- „Обща администрация“ и „Специализирана администрация“.
Основните функции, свързани с политиката по управление на отпадъците в Община
Камено са възложени на еколога на общината, дейност „Чистота“ и Кметовете на
населени места, а именно:


Осъществяване на контрол по спазване на екологичното равновесие на
територията на Община Камено;



Осъществяване контрол по извършване на сметопочистването на територията
на Община Камено;



Осъществяване контрол по наредбите на Общински съвет Камено, свързани с
опазване на околната среда;



Извършване на системни проверки с цел контрол и координация на
сметопочистването;



Организиране разработването и изпълнението на програми и проекти,
отразяващи общинската политика в областта на устойчивото развитие и
възпроизводството на околната среда;



Поддържане връзка със съседни общини по линия на междуобщинските задачи
по опазване на околната среда;



Осигуряване единство между местната, националната и европейската политика
в областта на опазване на околната среда;



Осигуряване организационно и финансово дейностите по опазване на околната
среда;



Осигуряване участието на специалисти в експертни екологични съвети на
РИОСВ-Бургас;



Сметосъбиране и сметоизвозване;



Поддържане чистотата на населените места на Община Камено;



Метене, миене и оросяване на улиците и тротоарите;



Снегопочистване и опесъчаване на населените места на община Камено;



Стопанисване, поддържане на зелените площи, насаждения по улиците и др.;

Разработване на годишни бюджети и определяне на такси за управление на
отпадъците
Финансовото, правното, административното и друго обезпечаване на политиката за
управление на отпадъците е възложено на дирекциите от общата и специализираната
администрация. Те разработват и съставят годишните проектобюджети на общината в
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приходните и разходните им части, в т. ч. и определят таксите за управление на
отпадъците.
Контрол и инспекции
ЗУО регламентира обхвата на контролните правомощия на общините. Кметът на
общината или оправомощено от него лице контролира:
 Дейностите свързани с образуване, събиране, вкл. разделното, съхраняването,
транспортирането, третирането на битови и строителни отпадъци;
 Дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на общински
и/или регионални депа;
 Площадките за дейности с ОЧЦМ;
 Спазването на други изисквания, определени с Наредбата по чл. 22 от ЗУО.
Кметът на общината организира и контролира закриването, рекултивацията на терените
и последващия мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци на територията
на съответната община.
Кметът на общината по местонахождение на площадките за дейности с ОЧЦМ
упражнява контрол за спазване на условията и реда за извършване на тези дейности
съобразно своите компетенции. За констатираните нарушения при проверките кметът
на общината уведомява в 14-дневен срок директора на съответната РИОСВ, като му
изпраща всички документи.
ЗУО регламентира също видовете контрол, минималната честота на контролните
проверки и актовете, които се съставят от контролните органи. Контролът може да бъде
обособен в следните основни групи:
- документален контрол- проверка на представени документи от задължените лица за
спазване на изискванията на закона и наредбите;
-проверка на място в обектите за спазване на изискванията на закона и наредбите;
ЗУО предвижда минимална честота на проверките от контролните органи, в т. ч. от
общините, съобразно техните компетенции по закона, както следва:
-Поне веднъж годишно извършват проверка на документите, които се изискват от
закона и подзаконовите нормативни актове по прилагането му на лицата при чиято
дейност се образуват отпадъци и/или извършващи дейности с отпадъци;
-Проверката на място е независима от проверката на документи и се осъществява
поне веднъж годишно в мястото на извършване на дейността и в присъствието на
проверявания или на лица, които работят за него. В отсъствието на такива лица
проверката се извършва с участието на поне един свидетел;
От гледна точка на целта на контролната дейност, контролът се разграничава в три
групи:
- Текущ контрол. Това е контрол, който по предварително определен график
периодично и превантивно се извършва на задължените лица по отношение на това
дали спазват изискванията на закона и наредбите;
- Последващ контрол. Това е контрол за установяване от контролните органи дали са
изпълнени дадените от тях предписания качествено и в срок, в случаите, в които са
констатирани нарушения на нормативната уредба;
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- Проверка по сигнал. Това са проверки, осъществявани при сигнали за нарушения
подадени от граждани, юридически лица и институции;
Контролната дейност по управление на отпадъците в община Камено се извършва от
еколога на общината и Кметовете на населените места, както и от други длъжностни
лица от общинската администрация, определени със заповед на Кмета на общината.
В общината има създадено специализирано звено „Общински ред и сигурност“, което
осъществява съвместни проверки по прилагане на нормативни актове с другите
структурни звена на администрацията.
За спазване на изискванията на ЗУО като значим фактор за успеха на контрола по
управление на отпадъците е сътрудничеството на общината с други контролни органи,
с които осъществява постоянна координация и взаимодействие – РИОСВ, РЗИ, РПУ на
МВР, Пътна полиция и др.
Обществени консултации и информиране на обществеността
В Устройствения правилник за организацията и дейността на общинската
администрация функции, свързани с обществените консултации и информиране на
обществеността са възложени на Дирекция „Административно правно и
информационно обслужване и човешки ресурси“. Относно информиране на
обществеността Дирекцията трябва да изпълнява следните функции:
-

Осъществява координиране и провеждане на информационната политика на
Община Камено, като осигурява публичност и прозрачност на дейността на
общината и информира обществеността за политиката и като организира
достъпа до информация за медии и граждани;

-

Провежда перманентна информационна политика с гражданите и останалите
специфични групи по всички въпроси от техен интерес;

-

Създава условия за активна обратна връзка с гражданите чрез дискусии,
конференции, обсъждания и други, с цел коригиране и усъвършенстване на
взаимодействието с тях;

-

Поддържа постоянна връзка с медиите за своевременно информиране на
обществеността по политиката на община Камено;

-

Организира пресконференции, презентации и други;

-

Организира и осъществява
obshtina@kameno.bg .

актуализации

на

сайта

на

общината

–

Информиране на обществеността и обществени консултации за изпълнение на
политиките и ангажиментите на общината за управление на отпадъците се осъществява
основно чрез публикуване на информация, в т. ч. /програми, наредби, отчети, регистри,
графици, съобщения за предстоящи събития и кампании/ на интернет страницата на
общината.
Анализ на човешките ресурси за управление на отпадъците
В Община Камено пряко отговорен по въпросите свързани с управлението на
отпадъците е екологът на общината. Той притежава необходимата квалификация и
професионален опит за извършване на дейностите по управление на отпадъците.
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В звено „Чистота“ работят следните лица: 4 броя шофьори и 2 работника към
сметосъбиращите автомобили и 5 работника за поддържане чистотата на обществените
територии.
Изводи и препоръки


В Община Камено няма административно звено отговорно единствено за
управление на отпадъците.



Финансовото, правното и административното обезпечаване на политиката за
управление на отпадъците са възложени на Дирекции в общата администрация и
специализираната администрация.



Функциите на структурните звена в общинската администрация осигуряват в
известна степен възложените с нормативната уредба правомощия.



Предвид значителния обем работа по управление на отпадъците която предстои
в Общината численият състав на пряко ангажираните лица – 1 бр. еколог в
общинската администрация е недостатъчен.



Необходимо е да се подобри материално-техническата и информационната
обезпеченост на служителите с функции за управление на отпадъците в
администрацията на община Камено.



Необходимо е функциите на отделните дирекции в администрацията на Община
Камено да бъдат ясно и конкретно разписани.
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5.

Анализ и информация за замърсени в миналото площадки за обезвреждане на
отпадъците и осъществени мерки за тяхното възстановяване
5.1.Общински депа с преустановена експлоатация или чиято експлоатация ще
се преустанови в периода на настоящата програма.

Община Камено участва в Регионално сдружение за управление на отпадъците за
Регион Бургас с общини Средец, Бургас, Карнобат, Руен, Айтос, Сунгурларе, Несебър,
Поморие чрез използване на общо регионално депо за депониране на отпадъци
„Братово-запад“, което е въведено в експлоатация през месец май 2015 г.
Съществуващо депо за отпадъци с преустановена експлоатация на територията на
община Камено е Депо за неопасни отпадъци Камено. Депото е разположено на север –
северозапад от гр. Камено на площ от 24,300 дка в котловина на бивша кариера за
пясък, чакъл и глина. В експлоатация е от 2002 г. въз основа на заповед на кмета на
общината. Не е изградено по проект. В края на 2005г. комисия предписва мерки за
рекултивация. В края на 2006 г. със заповед на кмета № РД 09-617/27.12.2006 г.
експлоатацията му е преустановена. Оттогава отпадъците на община Камено се
извозват за обезвреждане на Депото за неопасни отпадъци на Община Бургас – Депо
Братово, находящо се в землището на с. Полски извор. За депо за неопасни отпадъци
Камено е изготвен проект за рекултивация. Сегашното му състояние е, че цялото
отпадъчно тяло е запръстено, обрасло е с треви и на него не се обезвреждат отпадъци.
Със Заповед № РД-94 от 25.06.2015 г., директорът на РИОСВ-Бургас е наредил да бъде
спряна експлоатацията на депо за неопасни отпадъци Камено и да се предприемат
мерки за рекултивацията му, като обезвреждането на битовите отпадъци и други
неопасни отпадъци да се извършва на регионално депо за неопасни отпадъци за
общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Руен, Сунгурларе, Поморие, Несебър,
Средец –регионално депо „Братово – запад.
Съгласно ЗУО 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 депото, т. е. Общината
има задължение да осъществява поддръжка и следексплоатационни грижи за
площадката на депото след неговото закриване, в т. ч. контрол и наблюдение на
параметрите на околната среда за най-малко 30 години след закриване на депото.
Поддръжката и следексплоатационните грижи се осъществяват в съответствие с план за
контрол и мониторинг съгласно приложение № 3 на цитираната наредба. Мониторинг
на депото не се извършва.
5.2.Нерегламентирани сметища и стари замърсявания
Към момента на територията на Община Камено няма регистрирани нерегламентирани
сметища. Ежегодно общинската администрация извършва проверки за наличието на
изхвърлени отпадъци на закритите сметища в населените места, както и за образувани
нови такива. В по-голямата част от населените места замърсяване липсва, но има и
такива, в които се образуват нови локални замърсявания. Предприемат се своевременни
мерки за почистване на замърсяванията, както и за недопускането им. Ежегодно се
извършват проверки от контролните органи – РИОСВ за замърсяване с отпадъци на
речите легла и прилежащите им територии, общинските пътища и населените места.
При наличие на замърсяване се дават предписания за почистването им.
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Ежегодно в план-сметките за сметосъбиране и сметоизвозване, Община Камено
предвижда средства за поддържане на обществени територии, в т. ч. и почистване на
образувани замърсявания.
Изводи и препоръки
Община Камено е предприела известни действия за закриване и рекултивация на
общинското депо за неопасни отпадъци в землището на гр. Камено. Необходимо е да се
извърши рекултивацията на депото. Да се изготви и изпълнява план за дейностите по
контрол и мониторинг.
Общината е предприела мерки за недопускане увреждането и замърсяването на
околната среда от стари, замърсени в миналото площадки, както и за образувани нови
такива. Да се предвиждат достатъчно средства в план-сметките за сметосъбиране и
сметоизвозване на нерегламентирани замърсявания.
Да се засили контрола от страна на оправомощените лица за недопускане
замърсяването на терени с отпадъци.
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6.

Анализ на организационните схеми и форми за управление на отпадъците;
планиране, финансиране и определяне на цени и такси за услугите
6.1.Същност на принципите „Замърсителят плаща“ и „Разширена отговорност
на производителя“

Принципът „Замърсителят плаща“ е заложен в Договора за създаване на
Европейската общност /чл. 174/. Този принцип във връзка с отпадъците изисква:


Причинителят и притежателят на отпадъци да ги управляват по начин, който
гарантира висока степен на защита на околната среда и човешкото здраве;



Причинителите на отпадъци да поемат отговорност за отпадъците си;



Разходите за опазване на околната среда и човешкото здраве, свързани с
образуването и третирането на отпадъците трябва да бъдат отчитани при
определяне цената на продуктите и услугите;



Разходите за третиране и транспортиране на отпадъците са за сметка на
причинителите и притежателите на отпадъците;

Принципът „Разширена отговорност на производителя“ /РОП/ е екологичен
принцип, който се прилага като съвкупност от мерки с цел намаляване на общото
Въздействие върху околната среда от даден продукт и въвежда задължение и
отговорности за производителя на продукта по време на целия му жизнен цикъл за:
ограничаване на съдържанието на опасни вещества, обратно приемане,
предотвратяване на отпадъците и повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и
обезвреждане на отпадъците, получени в резултат на употребата на продукта.
В съответствие с този принцип, производителите на продукти трябва да поемат
отговорност, вкл. за финансирането на:


Предотвратяване и намаляване на отпадъци, образувани при производството на
техните продукти;



Проектиране и разработване на продукти, които подлежат на многократна
употреба, технически издържани са, не съдържат или имат ограничено
съдържание на материали и вещества, представляващи риск за околната среда;



Развиване на пазари за повторната употреба и рециклирането на отпадъците,
образувани след крайната употреба на пусканите на пазара продукти;

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие определя разширената
отговорност на производителя като подход за екологична политика, при който
отговорността на производителя на продукта обхваща и етапа след потреблението от
целия жизнен цикъл на продукта. Политиката за разширената отговорност на
производителя се характеризира с :
1. Изместването на отговорността /физически и/или икономически, напълно или
частично/ във възходящ ред към производителя и извън общините;
2. Осигуряването на стимули на производителите, за вземат предвид екологичните
съоръжения при създаването на своите продукти. Докато други инструменти на
политиката имат за цел изолирана точка от веригата, разширената отговорност на
производителя се стреми да интегрира сигналите, свързани с екологичните
характеристики на продуктите и производствените процеси в цялата продуктова верига.
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6.2.Схеми за управление на отпадъците
1) Схема на отговорност на домакинствата и на другите лица, които
генерират битови и подобни на битовите отпадъци. Такса битови
отпадъци.
При тази схема задължени лица са домакинствата и лицата, които образуват битови
отпадъци и подобни на битовите отпадъци, които по своя характер и състав са
сравними с отпадъците от домакинствата, но са образувани от други източници –
юридически лица.
Схемата се прилага на принципа „замърсителят плаща“, като се обосновава на това,
че всеки причинител на отпадъци възстановява разходите за тяхното събиране и
третиране. В общината този принцип се постига чрез „такса битови отпадъци“. Всички
разходи по събирането, транспортирането, третирането на отпадъците се заплаща от
причинителите, т. е. от гражданите и фирмите, ползващи организираната система.
Община Камено определя таксата битови отпадъци като промил от данъчната оценка
на имотите на гражданите, фирмите и институциите, при това обичайната практика е за
домакинствата да се определя по-ниска такса като промил от данъчната оценка, от тази
определяна за юридически лица. За нежилищни имоти се предоставя възможност да
заплащат таксата според количеството на битовите отпадъци, съобразно вида и броя на
заявените съдове за съхраняване на отпадъците.
Такса битови отпадъци в община Камено се определя въз основа на одобрена Плансметка за всяка услуга по управление на отпадъците.
Приходите от такса битови отпадъци в общинския бюджет се използват изцяло за
финансиране на дейности и проекти, свързани с битовите отпадъци, като се покриват
всички разходи за:


Събиране, вкл. разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депо
или други инсталации и съоръжения за третирането им.;



Третиране и обезвреждане на отпадъците;



Почистване на улици и тротоари, парковите и другите територии от населените
места, предназначени за обществено ползване;



Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци;



Ремонт и дезинфекция на контейнерите за отпадъци;



Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови
отпадъци, вкл. отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО.

Към момента е налично добро планиране на средствата от такса битови отпадъци и
разходването им е съобразено с потребностите.
Приходи, лв. от такса битови отпадъци за периода 2011-2016 г.
Такса битови
отпадъци в т. ч.

2011

2012

2013
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Такса битови
отпадъци в т. ч.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

От юридически лица

888 395

870 568

886 095

906 944

1 058 787

1 020 843

От физически лица

113 839

111 460

114 882

86 934

123 195

129 324

1 002 234

982 028

1 000 977

993 878

1 181 982

1 150 167

Общо

Анализът на приходите на Община Камено от такса битови отпадъци показва, че
събраните средства са достатъчни за покриване на разходите.
Подобно на средното за страната и за повечето общини в България, в община Камено
делът на приходите от домакинствата в общите приходи от такса битови отпадъци е понисък, от този на бизнеса. Данните показват, че през периода 2011 – 2016 г. общината
демонстрира стремеж към прилагане на принципа „замърсителят плаща“ и към
намаляване на разходите на домакинствата в сравнение с тези на бизнеса.
Събираемостта на такса „БО“ е висока, както от домакинствата, така и от фирмите.
Този факт е положителен, тъй като общината се нуждае от средства за прилагане на
редица мерки, за подобряване управлението на отпадъците и постигане на нормативно
определените количествени цели за отпадъците в периода на действие на Програмата за
управление на отпадъците до 2020 г.
Разходи, лв. от такса битови отпадъци за периода 2011-2016 г.
Дейност

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1 033 012

946 195

1 069 739

1 207 282

982 908

1 084 843

Закупуване на съдове
за битови отпадъци

60 000

79 560

61 824

60 000

23 316

30 000

Работна заплата и
ДОО на работниците

396 206

394 854

417 334

436 526

483 251

580 000

Материали

21 556

17 509

79 624

15 545

18 971

30 000

Депониране на
отпадъци

22 139

25 085

23 900

26 574

30 013

48 500

Отчисления по чл. 64
от ЗУО

37 331

56 078

88 988

71 137

91 809

126 000

Общо
В т.ч. за:
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Дейност

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Отчисления по чл. 60
от ЗУО

16 968

41 124

39 154

43 660

40 377

30 100

Външни услуги,
почистване на
сметища

71 634

80 997

76 808

72 323

71 792

80 000

Горива

173 065

193 054

179 736

182 444

175 694

180 000

Текущ ремонт;
Закупуване на МПС

35 520
180 816

37 592

33 349
47 549

38 716
273 897

33 941

106 343

Застраховки и данъци

11 424

9 770

11 495

11 308

13 590

20 000

Облекло

6 353

10 570

9 978

2 730

154

10 000

В структурата на разходите за управление на отпадъци най-висок е делът на разходите
за събиране и транспортиране на смесените битови отпадъци.
 Обезпечения за покриване на последващи разходи за затваряне на депата и
отчисления за депониране на отпадъци /т. нар. отчисления по чл. 60 и чл. 64 от
ЗУО/.
Този финансов инструмент се прилага от 1 януари 2011 г. съгласно действащия по това
време Закон за управление на отпадъците. Новият Закон за управление на отпадъците
/обн. ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г./, с разпоредбите на чл. 60 и чл.
64, отново въведе този финансов инструмент:
Обезпечения по чл. 60 от ЗУО
Те се правят за всеки тон депониран отпадък. Целта на обезпеченията е в периода на
експлоатация на съответното депо да се акумулира финансов ресурс, който
собственикът на депото да използва за неговото закриване и рекултивация, след
изчерпване на капацитета му. Задължението за обезпеченията по чл. 60 се отнася и за
общините, в случаите, в които те се явяват собственици на депо за отпадъци,
независимо дали става въпрос за битови, строителни или опасни отпадъци, като
обезпеченията не могат да бъдат под формата на банкова гаранция. В случаите, в които
дадено депо за отпадъци се използва от няколко общини на регионален принцип,
обезпеченията се внасят пропорционално на количествата депонирани отпадъци.
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Важно е да се подчертае, че натрупаните средства остават притежание на собственика
на депото.
Размерът на обезпеченията се определя от собственика на депото в левове за един тон
депонирани отпадъци въз основа на инвестиционния проект и/или проекта за
рекултивация по формули, представени в приложението към Наредба № 7/2013 г. за
реда и начина на изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и
отчисленията, изискван при депониране на отпадъци. Обезпеченията се превеждат
ежемесечно по банкова сметка за чужди средства на РИОСВ, на чиято територия се
намира депото.
Обезпечения по чл. 64 от ЗУО
Тези отчисления се правят за всеки тон депонирани отпадъци с цел натрупване на
средства както за изграждане на нови съоръжения за третиране на битови и строителни
отпадъци, осигуряващи изпълнение на общините на нормативните изисквания, така и
за извършването на последващи експлоатационни разходи, свързани с изградените
съоръжения и инсталации за рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци.
Целта на отчисленията като икономически инструмент е да стимулират общините да
намалят количествата на депонираните отпадъци за сметка на рециклираните и
оползотворени отпадъци и да се натрупат средства за изграждане на инфраструктура за
третиране на отпадъците. В случаите когато дадено депо за отпадъци се използва на
регионален принцип, то отчисленията се внасят пропорционално на количествата
депонирани отпадъци.
В Наредба № 7/2013 г. за реда и начина на изчисляване и определяне на размера на
обезпеченията и отчисленията, изискван при депониране на отпадъци, размерът на
отчисленията по чл. 64 от ЗУО за всеки тон депониран отпадък са ясно определени по
години, като всяка година нарастват, както следва:

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

3 лв./т

9лв./т

15 лв./т 22 лв./т 28 лв./т 36 лв./т

47 лв./т

61лв./т 78 лв./т

2020 г. и
всяка
следваща
95 лв./т

Съществен икономически стимул за достигане на целите от общините е
освобождаването от отчисленията за депониране. Следователно, ако общините
изпълнят двата вида цели повторна употреба и рециклиране и намаляване количеството
на депонирани биоразградими отпадъци, те се освобождават 100 % от заплащане на
отчисленията за депониране. При неизпълнение на изискванията за осигуряване от
страна на общините за населените места на тяхна територия с над 10 000 жители, на
площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата,
в т. ч на едрогабаритни отпадъци, опасни и други отпадъци, таксите за депониране се
увеличават с 15 % и се заплащат до отстраняване на несъответствието.
Като се има предвид, че до 2020 г. отчисленията за депониране на отпадъци ще
нараснат повече от четири пъти спрямо 2014 г., общината ще трябва да включи в
програмата мерки за предотвратяване на образуването на отпадъци и нарастване на
количествата разделно събрани, рециклирани и оползотворени отпадъци, за да намали
разходите за отчисления за депониране.
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С решение от 27.11.2015 г., Регионално сдружение за управление на отпадъците –
регион Бургас, приема цени на услуги извършвани от ОП „Чистота Еко“, както следва:

Цена за
лева/тон

Услуги
Цена за сепариране и депониране на смесени битови отпадъци за членове на
сдружението

22.80

Цена за депониране на смесени битови отпадъци за членове на сдружението

13.56

Разделно за събрани (чисти) растителни биоразградими отпадъци

9.60

Цени за замърсени растителни отпадъци

28.68

Третиране на строителни отпадъци от бита и едрогабаритни отпадъци

7.44

Цена за сепариране и депониране на отпадъци от външни клиенти

28.68

Временно съхранение на опасни отпадъци от бита за юридически лица

134.00

Обезпечение по чл. 60, ал. 1 от ЗУО

8.60

Отчисления по чл. 64, ал. 1 от ЗУО, съгласно Наредба №7 за 2016г.

36.00

2) Схема на Разширена отговорност на производителя за МРО
В българското законодателство прилагането на принципа „Разширена отговорност на
производителя“ е в компетенциите на националното законодателство. Общините
нямат правомощия да поставят ограничения и/или да задължат производителите на
продукти, след употребата на които се образуват отпадъци в тази област, като тяхната
роля е да съдействат за постигането на задълженията им, в т. ч. осигуряване и
определяне на местоположението на контейнерите за разделно събиране на МРО. На
местно ниво могат да се извършва контрол за спазване разпоредбите на общинските
наредби за управление на отпадъците и оказване на административна помощ за
спазване на законодателството. Домакинствата и различните организации, предприятия
и институции, които в резултат на употребата на продукти образуват МРО, са длъжни
да спазват правилата за разделно събиране и да изхвърлят отпадъците на определените
за това места.
При схемата „разширена отговорност на производителя“ финансирането на системите
за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на МРО се осъществява от
фирмите –задължените лица в схемата, които пускат на пазара стоки, които след
тяхната употреба се превръщат в МРО. В крайна сметка това са част от
производствените разходи на фирмите – задължени лица в схемата и представляват
елемент от цената на съответния продукт. Чрез принципа „разширена отговорност но
производителя“ се цели производителите на продукти след употребата на които се
образуват МРО да носят отговорност и за тяхното последващо събиране и рециклиране.
Най-често отговорността по събирането на тези отпадъци и предаването им за
третиране е чрез организации по оползотворяване. Общините от своя страна сключват
договори за сътрудничество с организациите по оползотворяване и подпомагане на
дейността им за организирано събиране на тези отпадъци от домакинствата. При отказ
от страна на организациите по оползотворяване за сключване на договори, общините са
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задължени сами да ги създадат или да сключат договори с фирми, притежаващи
съответните разрешения по ЗУО за извършване на дейности със съответните отпадъци.
Община Камено има сключени договори за сътрудничество с организации за
оползотворяване на МРО:
- Договор с „Трансинс батери“ ООД – организация по оползотворяване на отпадъци от
НУБА от 2013 г. Организирана е система за разделно събиране на отпадъците, чрез
разполагане на съдове в различни институции.
- Договор с „Ауторек“ АД- организация по оползотворяване на отпадъци от ИУМПС от
2015 г.
- Договор с „Трансинс технорециклираща компания“ АД – организация по
оползотворяване на отпадъци от ИУЕЕО. На площадка е разположен фургон в който се
събира и съхранява ИУЕЕО от гражданите след обаждане от тяхна страна.
- Договор с „национална компания за събиране и оползотворяване на отработени
масла“ ООД от 2013г. – организация по оползотворяване на отпадъци от отработени
масла. Осигурена е общинска площадка със съдове за събиране на масла.
- Договор с „Трансинс авторециклиращ консорциум“ АД от 2013 г. – организация по
оползотворяване на отпадъци от ИУГ. Осигурена е общинска площадка за съхраняване
на събрания отпадък.
- Договор с „Екопак България“ АД – организация по оползотворяване на отпадъци от
опаковки. Осигурена е система с по 3 бр. контейнера в точка – жълт, син, зелен.
6.3.Схема за отговорност на домакинствата и на другите лица, които генерират
утайки от ПСОВ, в резултат на отвеждането и пречистването на битови
отпадъчни води
Схемата се прилага за отпадъците – утайки от ПСОВ, генерирани в резултат от
отвеждането и пречистването на битови отпадъчни води.
При тази схема лицата които ползват услугите по отвеждането и пречистването на
отпадъчните води, в т. ч. и третиране на утайките от ПСОВ, в съответствие с принципа
„замърсителят плаща“, заплащат пълните разходи за тези услуги. Задължените в
схемата лица заплащат услугите чрез такса за отвеждане и пречистване на отпадъчните
им води, в т. ч и за третиране на утайките, която се изчислява на основата на
количеството доведени и отведени отпадъчни води и разходите за дейността. Таксите
се определят от оператора на В и К системите на територията на общината и се
регулират и утвърждават от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
6.4.Отговорност на причинителя и притежателя за образуваните отпадъци чрез
пряко заплащане на услугите по извозването и третирането им в
сътрудничество с община Камено
При тази схема производителят на определени услуги и стоки или доставчикът на
определена услуга е задължено лице и носи отговорност за съхраняване, събиране и
транспортиране и третиране на отпадъците, генерирани при производството на
съответните стоки и услуги, в съответствие с нормативните изисквания. Отговорността
е както за осигуряване на цялостната логистика на дейностите по управление на
122

Програма за управление на отпадъците на територията на Община Камено
2016 – 2020 г.

образуваните отпадъци, така и за финансирането на тези дейности. Разглежданата
схема е типичен пример за пълно прилагане на принципа „замърсителят плаща“.
Генераторите на ОСР на територията на общината също организират сами и
финансират съхранението, извозването и последващото оползотворяване и/или
обезвреждане на строителните отпадъци. Генераторите на ОСР организират сами
транспортирането на СО до депо или инсталация за третиране. Генерираните СО на
територията на община Камено могат да бъдат предадени на площадката на регионално
депо Братово - запад. Операторът на площадката е обявил цена за услугата по приемане
за оползотворяване и обезвреждане на всеки тон отпадък.
Основни изводи и препоръки
В Общината принципът „Замърсителят плаща” не се прилага изцяло при определяне на
такса битови отпадъци. В зависимост от въведените на национално ниво методики за
определяне на такса битови отпадъци, община Камено следва да предприеме действия с
цел по-пълно прилагане на принципа и справедливо заплащане на услугите от страна на
всички групи генератори на отпадъци, обвързано с количествата отпадъци.
Приходите, събрани от такса битови отпадъци към момента са достатъчни и покриват
необходимите разходи на дейността.
За големи инвестиционни разходи, общината следва да търси финансиране от външни
източници.
Общината трябва да предприеме допълнителни мерки за предотвратяване на
образуването на отпадъци и за нарастване на количествата разделно събрани,
рециклирани и оползотворени отпадъци, за да намали разходите за отчисления за
депониране.
Финансирането на дейностите с отпадъците, се извършва и посредством въведените
отчисления, които общината заплаща по реда на ЗУО. Могат да се използват
натрупаните суми за подобряване на дейностите с отпадъци, съгласно изискванията на
Наредба № 7.
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7.

Анализ на информирането на обществеността по въпросите на управление на
отпадъците
7.1.Стратегически подход в информационно – разяснителната политика на
общината

Анализът цели да установи дали общината прилага стратегически и интегриран подход
за работа с обществеността и бизнеса по въпросите, свързани с образуване и
управление на отпадъците. От направените проучвания се установи, че общината
прилага различни мерки ежегодно за разяснителни кампании сред населението, но те не
са конкретно насочени. В общината липсват стратегически документи, в които да са
указани или включени мерки за водене на информационно-разяснителна политика.
В Община Камено в интернет страницата на общината и чрез разлепване на
информационни съобщения се уведомява населението за организацията по събиране на
МРО.
Стратегическият подход към тези кампании е важна крачка на общината, чрез която се
цели достигането на максимално повече информация до гражданите и бизнеса.
Разяснителната политика ще доведе до спазване на определените изисквания на
общината относно управлението на отпадъците, чрез което ще се улесни достигането на
поставените цели за развитие в тази област.
Необходимо е да бъдат разработени документи с ясна целенасоченост към населението
и към бизнеса, подпомагане на дейностите при управление на отпадъците им.
Необходимо е да се обоснове единен подход за разяснителна политика в общината.
Интернет сайта на общината е основният обмен на информация при провеждане на
различни кампании. Необходимо е разширяване на обмена на информация.
По този повод могат да се създадат и поддържат различни интернет платформи за
обмен на опит и информация. Също така е необходимо привличането и на местните
медии, които да подпомогнат за информационното образоване на населението.
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8.

Разяснителни и образователни дейности и привличане на обществеността

Общината е наложила през годините няколко кампании сред населението, които целят
привличането на интереса им към дейностите по управлението на отпадъците. Такива
кампании са:
-

В Община Камено в интернет страницата на общината и чрез разлепване на
информационни съобщения се уведомява населението за организацията по
събиране на МРО.

-

Община Камено се присъединява към мащабната кампания „Да изчистим
България за един ден“, с организирането и информирането на гражданите,
фирми, неправителствени организации, училища, детски градини и др.

Мерките и кампаниите, които общината е въвела и налага през годините са малко на
брой и не достигат в достатъчно широк аспект до населението. Необходимо е да бъдат
организирани още различни кампании за привличане на населението към дейността.
Също така предвид законодателните промени в областта на отпадъците е необходимо
да се запознае населението с тях, с новите изисквания за третиране и управление на
отпадъците, наложената йерархия, както и с проблемите пред Общината за достигането
им и претърпените вреди и пропуснати ползи при неспазване на изискванията.
Необходимо е да се организира запознаване на населението и фирмите с всеки един
етап от йерархията за управление на отпадъците, като и необходимите начини и
действия за достигането.
Провеждането на информационни и разяснителни дейности трябва да се насочат
основно към:
-

Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци.

-

Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци.

-

Подобряване на организацията по разделяне, временно съхраняване, събиране и
транспортиране на отпадъци.

-

Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци.

Добре е за да се организират правилно тези дейности ежегодно. Общината да изготвя
график и обобщени предложения за извършването на конкретните кампании, както и да
се определи необходимият ресурс за това.
-

Начини за предоставяне на информация относно общинските услуги в
областта на управление на отпадъците

Основната форма за предоставяне на информация е интернет страницата на общината
obshtina@kameno.bg. В нея се публикува актуална информация за:
-

Стратегии, програми, планове, общински наредби и други документи, свързани с
управлението на отпадъците.

Изводи и препоръки
Според отразените по-горе мерки е видно, че Общината не публикува на сайта си
достатъчно информация, свързана с управлението на отпадъците
На интернет страницата на общината е необходимо да се публикува:
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-

Информация за сметосъбирането и сметоизвозването на територията на
общината, вкл. границите на обслужваните райони, както и определения размер
на такса битови отпадъци за съответната година.

-

Решения на Общинския съвет по въпросите за управление на отпадъците.

-

Протоколи от събрания на Регионалното сдружение за управление на
отпадъците.

-

Заповеди на Кмета на Общината свързани с управлението н отпадъците.

-

Данни за фирмите на територията на Общината, притежаващи документ по чл.
35 от ЗУО за извършване на дейности с различни дейности с отпадъци.

-

Информация за национални и общински кампании, конкурси, мероприятия и др.

-

Разяснителни информации по управление на отпадъците;

Това обаче не е напълно достатъчно, тъй като по-възрастното население няма достъп до
компютър и/или интернет и това доста ограничава техните възможности да се
запознаят с дейността. Именно поради това е препоръчително да се провеждат повече
информационни кампании чрез организиране на срещи или информиране на
населението чрез средствата за масово осведомяване. По този начин се цели по-голяма
част от населението да има достъп до информацията и да се привлече тяхното активно
участие. Достигнатите резултати по отношение на информираността и предоставянето
на информация на гражданите не е особено добро и е необходимо подобряването им и
увеличаване на кампаниите, чрез което ще се увеличат възможностите на общината за
достигането на набелязаните мерки в развитието на дейността по управлението на
отпадъците.
За постигането на по-добри резултати по управление на отпадъците е необходимо да се
увеличат информационните кампании по общинския радиоцентър, местните вестници,
на информационните табла в сградите на кметствата и община Камено, подготвянето и
разпространяването на информационни материали /листовки, плакати и др./ сред
населението – гражданите, училища, детски градини и др.
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9.

Анализ за информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с
отпадъците

Анализът на информационното обезпечаване за отпадъците в общината разглежда
следните въпроси:
 Какви са изискванията на нормативната уредба във връзка със събиране и
предоставяне на информация за отпадъците от страна на общината.
 Създадена ли е необходимата организация в общината за събиране, обработване
и предоставяне на информация както във връзка с нормативните изисквания,
така и за ефективни анализи и вземане на решения за управление на отпадъците.
 Какви са основните проблеми, свързани с информационното обезпечаване на
управление на отпадъците.
Накрая са формулирани основни изводи и препоръки.
За осъществяване на ефективно управление на отпадъците в национален план е
необходимо високо ниво на информационно обезпечаване относно протичащите
процеси, свързани с отпадъците в страната. За целта е важно да бъдат ясно дефинирани
основните направления, по които да бъде набирана информация. От съществено
значение е изграждането на работеща информационна система, чрез която да бъде
осъществена връзката между потребителите на информацията и източниците й.
9.1.Нормативни изисквания за събиране и предоставяне на информация.
Основните национални документи, регламентиращи събирането на информация за
отпадъците са ЗУО и Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на
публични регистри /обн. ДВ, бр. 51 от 20.06.2014г./.- Наредбата.
В чл. 44 Раздел I на Глава четвърта в ЗУО са регламентирани задълженията на
общините във връзка с информационното обезпечаване на управлението на отпадъците.
Кметът на общината организира събирането на данни и предоставя информация на
НСИ, ИАОС, съгласно изискванията на Наредбата.
Общините като задължени лица по Наредбата следва да предоставят информация за
количествата приети за обезвреждане /депониране/ отпадъци, както и количествата на
отпадъците предадени за оползотворяване.
9.2.Информационно обезпечаване за отпадъците и дейностите с отпадъците на
територията на общината
Основната информация за отпадъците в общината се осигурява от Еколога на общината
и дейност „Чистота“. Представяната информация съдържа:
-

Количества на събраните и извозени за депонираните отпадъци от системата за
организирано събиране на смесени битови отпадъци на територията на
Общината.;

-

Количество на извозени отпадъци, образувани от почистването на улиците,
тротоарите и другите площи за обществено ползване;

127

Програма за управление на отпадъците на територията на Община Камено
2016 – 2020 г.

-

Ремонт, подмяна и брак на съдовете за събиране на отпадъците;

-

Ежегодна справка на разположението и количеството на съдовете за събиране на
отпадъците;

-

Ежегодни справки за предоставените услуги по сметосъбиране и сметоизвозване
на отпадъците, съгласуване на графици за извършване на услугите и др.

-

Информация за направените отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО.

Изводи и препоръки
Информация за отпадъците се осигурява и от организациите по оползотворяване с
които общината има сключен договор: „Трансинс батери“ ООД – организация по
оползотворяване на отпадъци от НУБА, „Ауторек“ АД- организация по
оползотворяване на отпадъци от ИУМПС, „Трансинс технорециклираща компания“ АД
– организация по оползотворяване на отпадъци от ИУЕЕО, „Национална компания за
събиране и оползотворяване на отработени масла“ ООД, „Трансинс авторециклиращ
консорциум“ АД– организация по оползотворяване на отпадъци от ИУГ, Екопак
България“ АД – организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.
Изводи и препоръки
1. Създадената организация в общината за събиране, обработване и предоставяне на
информация във връзка с нормативните изисквания трябва да се подобри. На еколога
на общината трябва да се предоставя своевременно цялостна и подробна информация
по отношение на отпадъците за да се изготвят съответните анализи и се вземат
правилни решения за управлението им, за подготвяне на различни справки, отчети,
програми и стратегии;
2. Основният проблем е събирането на информация от лицата, които извършват
дейности по управление на отпадъци на територията на общината самостоятелно. Това
в голяма степен са площадките за предаване на отпадъци, т. н. „вторични суровини“,
лицата които самостоятелно са сключили договори с фирми и/или организации и
предават отпадъците си директно на тях. Тези отпадъци влияят върху дейностите на
общината, тъй като при липса на информация за тях не може да се определи точното
количество на образуваните отпадъци. Определенията в законодателството относно
образуваните отпадъци са ясно определени и включват всички отпадъци образувани на
територията на общината, независимо от източника им и лицата, които ги събират. В
този случай при изчисляване на целите, същите няма да бъдат точни и коректни.
3. Необходимо е в общината да се създадат ясни правила за събиране на информация за
образуваните отпадъци от тези лица и площадки. Също така е необходимо да се
извършват периодични проверки от общинските служители, с което да се контролира
дейността на площадките, на които се предават отпадъци, както и достоверността на
данните.
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10. Прогнози за образуваните отпадъци
10.1.

Прогнози за образуваните битови отпадъци

Прогнозата за количествата образувани отпадъци в Община Камено за периода 20152020 година е изготвена въз основа на два компонента:


Брой на населението и демографска прогноза за периода 2015-2020 г.;



Норми на натрупване на отпадъци на 1 жител;

Брой на населението и демографски прогнози
Демографската оценка и прогноза за населението за периода 2015-2020 г. са изготвени
на база на информация от Община Камено /НСИ/ включваща:
Данни за броя на населението в Община Камено за последните 8 години от 2008-2015 г.
на база тези данни е направено и сравнение на намалението на населението през
годините.
Официална демографска прогноза на НСИ за броя на населението в област Бургас за
периода до 2060 г. – I вариант /при хипотеза на конвергентност/: Този вариант се
определя като реалистичен и е съобразен с нормативните изисквания на ЕС за
демографското и социално-икономическото развитие на страните членки.
Таблица 9-01. Средногодишен брой на населението на община Камено, 2008-2015 г.
2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Население
общо

12 660

12 602

12 492

12 464

12 453

12 387

12 332

12 328

Намаление на
население
спрямо
предходна
година

101

58

110

28

11

66

55

4

2016 г
12 283

45

През 2015 г. броят на населението на Община Камено е 12 328 души. За последните 8
години, то е намаляло с 433 души или с 3,5 %. Средногодишният темп на намаляване на
населението на общината е 0,44 %. Средно населението на общината намаля с около 54
души.
Съгласно прогнозните статистически данни населението в Областта за 2015 г. е 416
066, а за 2020 г. – 415 734, т. е. населението на региона се очаква да се запази същото до
2020 г., като спада е по-малко от 1 % за периода на планиране. Понастоящем
относителният дял на населението на Община Камено е 2,96 % от населението на
Област Бургас. При запазване на сегашната демографска ситуация населението на
Община Камено ще продължи да намалява и през следващите години. Прогнозата е
населението на общината до 2020 г. да бъде 12 059 души.
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Таблица 9-02. Брой на населението и демографска прогноза до 2020 г.
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

12 328

12 274

12 220

12 166

12 112

12 059

Норми на натрупване и прогнозна промяна
Нормата на натрупване представлява средното годишно количество образувани битови
отпадъци, които се падат на един жител.
Битови отпадъци са отпадъци от домакинствата и “подобни на отпадъците от
домакинствата“. Подобни са отпадъците, които по своя характер и състав са сравними с
отпадъците от домакинствата, с изключение на производствени отпадъци и отпадъци от
селското и горското стопанство.
По данни на Евростат, в повечето страни домакинствата образуват от 60 % до 90 % от
битовите отпадъци, като останалите се образуват от търговски източници и
администрацията. Поради липса на данни, ще се приеме, че в Община Камено около 80
% от битовите отпадъци са от домакинствата, каквото е средното за страната.
Нормите на натрупване са прогнозирани въз основа на информация и допускания,
както следва:


Население по населени места по данни от НСИ.



Данни за образувани и депонирани битови отпадъци в Община Камено, съгласно
докладваните от общината количества.



Норми на натрупване от Методиката за определяне на морфологичния състав на
битовите отпадъци – МОСВ, определени в Доклада за „Изготвяне на
морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци,
образувани на територията на Община Камено“.

Взето е предвид, че нормата на натрупване на отпадъци, като функция на
икономическото развитие нараства през годините на прогнозата, като се прекъсва
тенденцията на намаляване на отпадъците вследствие на икономическата криза.
Отчетено е и намаляване ръста на нарастване на нормата на натрупване вследствие на
мерките за предотвратяване образуването на отпадъци.
При изготвяне на прогнозата като изходна база е взета определената средна норма на
натрупване на жител от 270 кг/жител/год. в Община Камено и очаквано увеличение от
1% годишно за периода 2015-2020 г. Това увеличение се обосновава от очаквания
икономически растеж, който е основен фактор за нарастването на крайното
потребление на домакинствата и съответно на количеството образувани отпадъци. В
същото време, процентът не е по-висок, тъй като се очаква, че мерките по
предотвратяване образуването на отпадъците ще бъдат възпиращ фактор.
Таблица 9-03. Прогнозиране на нормата на натрупване по години – кг/жител/год.
Средна норма на
натрупване за периода
2011-2014 г

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

270

273

276

279

282

285

288
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Определяне на количествата образувани отпадъци за периода 2015 г. – 2020 г. и
морфологичния състав
Прогнозата за количествата образувани битови отпадъци по години са определени
като произведение на броя на прогнозното население и прогнозната норма на
натрупване. Видовете отпадъци са разпределени съобразно данните от морфологичния
анализ отпадъците на Община Камено от 2015 г. Прието, че морфологичният остава,
количествата от всеки вид отпадък се променят с промяната на нормата на натрупване
и броя на населението.
Таблица 9-04. Прогноза за образуваните битови отпадъци по морфологичен състав,
тона
2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Общо образувани БО

3388

3409

3431

3452

3473

Хранителни

230

231,5

233

234,4

235,8

Хартия и картон-общо

393

395,8

398

400,8

403,2

Пластмаси

643

647

651,4

655,2

659,2

Текстил

249,5

250,9

252,6

254,1

255,6

Гума

57,6

58

58,5

58,7

59,1

Кожа

59,6

60

60,6

60,8

61,1

Градински

559,5

562,8

566,7

570

573,4

Дървесни

0

0

0

0

0

Стъкло

186

187,2

188,6

189,4

190,6

Метали

66,8

67,1

66,8

68

68,4

Инертни материали

938,8

944,6

950,7

956,5

962,4

ОО от бита

4,1

4,1

4,1

4,1

4,2

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

Отпадъци, събрани чрез системите за разделно събиране с контейнери

За прогнозиране на количествата на рециклируеми отпадъци от системите за разделно
събиране са използвани данни от отчетите на организациите от оползотворяване на
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отпадъци от опаковки за периода 2014-2015г., като постигнатите резултати са
преизчислени на годишна основа. Системата за разделно събиране е въведена
единствено в гр. Камено за периода, поради което е изчислена нейната норма на
натрупване само на броя на населението в града. Оценката за средното количество
рециклируеми отпадъци, събрани от системата за разделно събиране с контейнери за
един жител е представена в следващата таблица. Прието е, че системите за разделно
събиране на отпадъците от опаковки и битови отпадъци най-малко за хартия и картон,
пластмаси, метали и стъкло ще бъдат въведени през 2016 г., както и че количествата
разделно събрани отпадъци ще нарастват през годините, като достигнат около 14
кг/жител през 2020 г. /по данни на НПУО 2014-2020 г. Прието е, че системите за
разделно събиране на отпадъците от опаковки и битови отпадъци, най-малко за хартия
и картон, пластмаси, метали и стъкло ще бъдат въведени през 2016 г., както и че
количествата разделно събрани отпадъци ще нарастват през годините, като достигнат
около 14 кг/жител през 2020 г. /по данни НПУО 2014-2020 г./.
Таблица 9-05. Количества събрани рециклируеми отпадъци /полезна фракция/ от
системите за разделно събиране – средно за периода 2014-2015 г.
Материал

Количество, кг/жител/година

Хартия и картон

0,39

Пластмаси

0,16

Стъкло

0,06

Метали

0,00

Общо

0,81

Таблица 9-06. Прогнозни количества на отпадъци, събрани чрез системата за
разделно събиране в Община Камено
2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Норма на натрупване-кг/ж./г.

0,81

3,41

6,06

7,16

14

Население в гр. Камено

5706

5681

5656

5631

5606

Разделно събрани отпадъци-т/г.

4,56

19,37

34,28

40,32

78,48

Прогнозното количество отпадъци, събрани чрез системите за разделно събиране в
Община Камено през 2020 г. ще бъде – 78,48 т/год.
-

Отпадъци, събрани от търговски, административни и други обекти и
пунктове за вторични суровини

По данни на ИАОС за 2013 г. и 2014 г. количеството на разделно събраните отпадъци
на територията на общината са 139 т. и 41 т.
Предвид неточната и непълна подавана информация, за прогнозиране на количествата
събрани отпадъци от търговски обекти и пунктове за вторични суровини е използван
приложения подход в НПУО 2014-2020 г., съгласно който е направено допускане за
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достигнати нива на събиране като процент от образуваните отпадъци по групи
населени места и преизчисляване на количествата събрани рециклируеми отпадъци за
жител /кг/жител/г., са представени в таблицата:
Таблица 9-05.
Материал

Населени места

под 3000 ж.

Населени места

от 3-25 хил. ж..

%

кг/жител/г.

%

кг/жител/г.

Хартия

10

1,48

20

5,03

Картон

10

0,97

30

4,88

Пластмаса

5

1,25

10

2,99

Метали

70

3,22

70

4,14

Стъкло

5

0,29

10

1,81

Общо

7,21

18,85
Източник НПУО 2014-2020 г.

В резултат на направените изчисления за 2015 г. се очаква количеството на събраните
рециклируеми отпадъци от търговски обекти и пунктове за вторични суровини на
територията на Община Камено да бъде около 328 тона. Приема се, че количествата
разделно събрани отпадъци от тези обекти ще нарастват незначително през периода до
2020 г. за сметка на нарастването на разделно събраните отпадъци от организациите по
оползотворяване.
Цели за рециклиране на битови отпадъци от хартия, картон, пластмаси, метали и стъкло
Съгласно чл.31, ал.1, т.1 от ЗУО са:
2016 г. - мин. 25 % от общото им тегло
2018 г. - мин. 40 % от общото им тегло
2020 г. - мин. 50 % от общото им тегло
Прогноза за постигане на целите за рециклиране на отпадъци от хартия, картон,
пластмаса, метал и стъкло – Таблица 9-06.
Мерна
единица

2015

Прогнозирани общо генерирани
отпадъци от хартия, картон,
пластмаса, стъкло и метали

тона

Цели за рециклиране, съгласно
чл.31, ал.1, т.1 от ЗУО

%

25

Минимални целеви количества
за постигане на целите

тона

314,68

2016

2017

2018

2019

2020

1258,73 1288,8 1297,1 1304,8 1313,4 1321,4
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Цели за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци, в съответствие с
чл. 8, ал. 1 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците
Поставените цели за разделно събиране и рециклиране на биоотпадъците трябва да
бъдат постигнати чрез разделно събиране при източника на образуване и
оползотворяване чрез компостиране, анаеробно разграждане или като източник на
възобновяема енергия в инсталации за изгаряне на биомаса на територията на регион за
управление на отпадъците. Целите се изпълняват чрез съвместните усилия на всички
общини, които принадлежат към региона за управление на отпадъците.
Целите се изразяват като процент от изчисленото количество образувани биоотпадъци
през 2014 г. Това означава, че през 2014 г. е т. нар. Базисна година, за която се оценява
общия потенциал на биоотпадъците, образувани от домакинства или други подобни
източници в рамките на общинската система за събиране на отпадъците;
Таблица 9-07. Изпълнение на целите за разделно събиране и оползотворяване на
биоотпадъци в Община Камено
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

0%

25%

25%

25%

25%

50%

Цели за разделно събиране и
оползотворяване на битови
отпадъци
Общо количество на образуваните
биоотпадъци, в т. ч.; т/г.

775,56

770,79

789,5

794,3

799,7

804,4

809,2

-градински

549,56

546,17

559,5

562,8

566,7

570

573,4

-хранителни

226

224,62

230

231,5

233

234,4

235,8

0

0

0

0

0

0

0

194

194

194

194

388

-дървесни
Допустими нива за изпълнение на
целите т/г.

Изпълнението на целите за разделно събиране и оползотворяване на битови
биоотпадъци в Община Камено е предвидено да се осигури чрез прилагане на разделно
събиране на битови биоотпадъци в Общината.
Изчисляване на степента на постигане на целите за ограничаване на
депонираните количества биоразградими отпадъци по чл. 31, ал.1, т.2 от ЗУО –
Таблица 9-08.
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Хранителни

224,62

230,00

231,5

233,00

234,4

235,8

Градински

546,17

559,5

562,8

566,7

570,00

573,4

Дървесни

0

0

0

0

0

0

384,07

393,00

395,8

398,00

400,8

403,2

Хартия и картон
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Общо образувани БрБО

1154,86

1182,6

1190,1

1197,7

1205,2

1212,4

Необходимо количество за
оползотворяване

Съгласно чл. 31, ал. 1, т.2 от ЗУО целта за ограничаване на депонираните количества
биоразградими отпадъци е да бъдат достигнати 35% от количествата депонирани
биоразградими биоотпадъци пред 1995 г. Националният стратегически план за
поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци предназначени за
депониране 2010-2020 г. определя, че за да се изпълнят националните цели през 2020 г.,
максимално допустимо е да се депонират 109 кг/жител биоразградими отпадъци. Това
показва, че за Община Камено към 2020 година, (при население от 12059 души) са
допустими за депониране 1314,4 тона биоразградими битови отпадъци, т.е. към 2020 г.
при сегашните прогнози на база проведения морфологичен анализ на генерираните
битови отпадъци на територията на общината ще бъде достигната по-горе посочената
цел.

135

