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І. ВЪВЕДЕНИЕ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА
1.1. Въвъдение
Настоящият програмен документ представлява актуализация на
програмата за управление на отпадъците на община Камено 2011 – 2015 г.,
приета с решение на общински съвет № Решение № 50 от 09.06.2014 г.
Актуализацията на съществуващата програма се прави във връзка с §11 и
чл.52, ал.3, т.1. и т.2 от Закона за управление на отпадъците, обн. ДВ, бр.53
от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г., съгласно, които, приетите
програми по чл.29, ал.1, т.1 от отменения ЗУО запазват своето действие до
изтичането на срока им, но не по-късно от две години от влизането в сила
на Закона и че програмите се актуализират при промяна във фактическите
и/или нормативните условия. Промяната в нормативната база по
отношение на управление на отпадъците в национален план променя и
определени схеми и досегашни практики. Разработеният нов План за
управление на отпадъците за периода 2015-2020 г. дава нови насоки и
предвиждания, които следва да се имат в предвид в настоящата
актуализация, съгласно чл.52, ал.4 от ЗУО.
Разработването на Програмата се прави и във връзка с изпълнението на
проект за регионално управление на отпадъците в регион Бургас в рамките
на проект, на база на който ще се кандидатства за финансиране от
финансовите инструменти на Европейския съюз и републиканския бюджет
на страната по инвестиционната ИСПА Мярка 2003/BG/16/P/PА/004
“Мерки за управление на отпадъците за региони Бургас, Добрич и
Провадия”.
Регион Бургас включва общините Айтос, Бургас, Камено, Карнобат,
Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе.
Проектът е разработен в периода 2005-2007 от екип на консорциума
Eptisa-Испания и CES-ФРГ с активното съдействие на участващите
общини и е приет на заседание на Управителния комитет , проведено на
27.02.08 г. в МОСВ. Общините са задължени да постигнат общи цели за
рециклиране и общи изисквания по отношение на екологосъобразното
обезвреждане на отпадъците. Политиката в това отношение е определена в
ЗУО и в правилата, създадени от Регионалното сдружение за управление
на отпадъците.
Програмата е отворен документ и резултатите от нейното изпълнение
предполагат да бъдат докладвани ежегодно. Това е също обект на
поправки и актуализиране по време на изпълнението на програмата.
Срок на програмата 2015-2020 г.
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1.2. Обхват на програмата
Обхватът и съдържанието на Актуализацията на Програмата за
управление на дейностите по отпадъците на община Камено е в
съответствие с „Ръководството за разработване на общински програми за
управление на дейностите по отпадъците”, утвърдено със Заповед № РД –
167 от 24.03.2006 г. на Министъра на околната среда и водите и
структурата, целите и предвижданията в проекта на Националния план за
управление на отпадъците 2014-2020 г.
Настоящата програма обхваща всички дейности по управление на
отпадъците, които спадат към отговорностите на община Камено, съгласно
разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите
нормативни актове към него.
1.3. Принципи
При определянето и приоритизирането на мерките, заложени в
програмата, се спазват основните принципи за управление на отпадъците,
залегнали в международните правни актове, по които Р. България е страна,
общата европейска и националната политика в тази област, както и
основните принципи, на които се основава Националната програма за
управление на дейностите по отпадъците:
Основните принципи, на които се основава секторното законодателство са:
„Предотвратяване” - образуването на отпадъци трябва да бъде
намалено и избегнато, където това е възможно.
„Отговорност на производителя” и „замърсителят плаща” – лицата,
които образуват или допринасят за образуването на отпадъци или
замърсяват околната среда или сегашните притежатели на отпадъците
трябва да покрият пълните разходи за третиране на отпадъците и да ги
управляват по начин, който гарантира висок степен на защита на околната
среда и човешкото здраве.
„Превантивност” – потенциалните проблеми с отпадъците трябва да
бъдат предвиждани и избягвани на възможно най-ранен етап.
„Близост” – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани възможно найблизко до мястото на тяхното образуване.
„Самодостатъчност” – отпадъците, генерирани в ЕС, трябва да бъдат
третирани в рамките на общността.
„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.
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Принципът „Замърсителят плаща” е включен 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 за 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 задължения и отговорности за производителя на
продукта по време на целия му жизнен цикъл за ограничаване на
съдържанието на опасни вещества, обратно приемане, 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, включително финансирането за:
* предотвратяване и намаляване на отпадъци, образувани при
производството на техните продукти;
* проектиране и разработване на продукти, които подлежат на
многократна употреба, са технически издръжливи, 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 (ОИСР)
определя разширената отговорност на производителя като подход за
екологична политика, при който отговорността на производителя за
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 да вземат предвид
екологичните съображения при създаването на своите продукти. Докато
други инструменти на политиката обикновено имат за цел изолирана точка
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от веригата, разширената отговорност на производителя се стреми да
интегрира сигналите, свързани с екологичните характеристики на
продуктите и производствените процеси в цялата продуктова верига.
1.4. Йерархия на управлението на отпадъците
Йерархията на отпадъците като цяло представлява най-добрата
възможност за околната среда в законодателството и в политиката относно
отпадъците, като тази йерархия може понякога да не се следва за някои
специфични потоци от отпадъци, когато това е оправдано по причини като
в т.ч. техническа пригодност, икономическа перспективност и опазване на
околната среда Йерархията, формулирана с Рамковата директива за
отпадъците в ЕС, описва възможните начини за институциите и бизнеса за
справяне с дейностите с отпадъците и дава приоритет на мерките в
следната последователност:
a) Предотвратяване на образуването на отпадъци;
б) Подготовка за повторна употреба;
в) Рециклиране;
г) Друго оползотворяване, напр. оползотворяване за получаване на
енергия;
д) Обезвреждане (депониране, изгаряне без оползотворяване на
енергията и др.).
„Предотвратяването” на отпадъци е определено в Директивата като
мерки, които се предприемат преди веществата или предметите да се
превърнат в отпадък, с което се намалява:
а) генерираното количеството отпадъци, включително чрез повторната
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 отпадък, 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” - Подходът при рециклирането е, че един материал се
преработва с цел да се променят неговите физикохимични свойства и да се
оползотворява повторно за същите или за други цели. Главната цел на
Рамковата директива за отпадъците 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 Рамковата директива за
отпадъците, включват (но не само):
• рециклиране на материали: напр. на пластмасови продукти или
компоненти в пластмасови материали; стопяване на отпадъчно стъкло в
7

стъклени продукти; употреба на хартиени отпадъци в заводи за хартия и
др. Рециклирането на материали: например пластмасови гранулирани и
пелетизирани за екструдиране или формоване, натрошени отпадъци от
стъкла, сортиране на отпадъци от хартия, отговарящи на критериите за
края 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 Рамковата директива за
отпадъците, 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 R1 в приложение II към Рамковата директива за
отпадъците. Това контрастира с изгарянето на отпадъци без
оползотворяване на енергия, класифицирано като операция по
обезвреждане D10 в приложение I към Рамковата директива за отпадъците.
• насипни дейности, отговарящи на дефиницията за оползотворяване.
„Обезвреждане” - депониране (дори когато сметищен газ се използва
за възстановяване на енергия); изгаряне и съвместно изгаряне, които не
отговарят на критериите, за да бъдат определени като оползотворяване (в
случай на съоръжения, предназначени за изгаряне на твърди битови
отпадъци, които не отговарят на определени критерии, с помощта на
формулата за енергийна ефективност R1 в приложение II към РДО),
насипни дейности, когато не отговарят на дефиницията за
оползотворяване.
Досега най-голямо внимание в България бе отдавано на депонирането
на отпадъци. Постигането на добри резултати при управление на
отпадъците за периода на действие на програмата е свързано с преместване
на акцента към предотвратяване, повторна употреба, рециклиране и
оползотворяване на отпадъците.
Йерархията на управление на отпадъците следва да бъде разглеждана
във връзка с другите принципи и в частност с прилагането на „най-добри
екологични практики”.

ІІ. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА
2.1. Географска характеристика на територията на общината
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Географско местоположение
Община Камено е разположена в равнинната част на югоизточна
България и долното течение на река Айтоска. На север граничи с Община
Айтос, на изток с Община Бургас, на запад с Община Карнобат и на юг с
Община Средец.
Община Камено е административна единица от Област Бургас. Състои
се от 13 населени места - 1 град и 12 села. Общински център е град Камено
с географски координати 42583 с.ш. и 273 и.д. Общата площ на
Общината е 354.95 km2, което представлява 4.6% от територията на
Бургаска Област и 0.3% от територията на страната. Средната надморска
височина е от 20 до 45 м.
По своето географско разположение Общината не заема значимо място
в транспортно-комуникационната система на страната, тъй като през
територията й не преминават важни транспортни коридори. На Фигура
IІ.2-1 е представена карта на Община Камено.

Фиг. ІІ.2-1: Карта на Община Камено

Природни условия и ресурси
Релеф
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Релефът на Община Камено в по-голямата си част е равнинен, на места
има хълмист характер, прорязан от долините на реките Айтоска,
Русокастренска, Чакърлийска. Съществува слабо изразен наклон от
Общинския център към морския бряг. В северно направление изследвания
район достига първите възвишения от южната страна на Стара планина,
където надморската височина достига 300 метра и т.н. Така например,
докато в град Камено н.в. е около 40 метра, в село Кръстина тя достига до
100 метра, а в село Винарско 200 метра.
Климат
Територията на Община Камено попада в преходно-континенталната
климатична област. Формирането на климата е под влиянието на океански
въздушни маси, които нахлуват от запад и северозапад и на континентални
- от североизток. Теренните условия и близостта на Черно море са
допълнителни фактори, които влияят върху климатичните елементи.
Средногодишната температура (11,4ºС) на въздуха и средномесечната
температура на най-студения м. януари (0,1ºС) го определят като район с
мек климат.
Средномесечните температури през пролетта - 5ºС и 10.5ºС, съответно
за март и април, създават благоприятен термичен режим за развитие на
овощарство и лозарство. По-голяма честота и интензивност на проявление
на късните пролетни и ранните есенни мразове се наблюдава в негативните
участъци от територията (с долинни и котловинни форми). Последният
мраз през пролетта настъпва през първото десетдневие на април, а найкъсно около 20 май. Първият есенен мраз настъпва най-рано в началото на
октомври и най-късно в началото на декември. Средната продължителност
на свободното от мраз време е 199 дни.
През летния период средномесечните температури достигат 22,122,8ºС, а средно максималните - 29ºС. Високите летни температури
благоприятстват развитието и узряването на културите, но същевременно
усилват изпарението, което силно намалява почвената влага. Това налага
изкуствено напояване на селскостопанските земи.
Есента е топла и продължителна, с относително високи температури.
Има случаи на горещини с летен характер. Термичното ниво на есенните
месеци е такова, че позволява нормална вегетация на открито и узряване на
културите.
През зимата са характерни затопляния, които разтопяват снежната
покривка и обогатяват почвата с влага, но от друга страна оголват посевите
от защитната снежна покривка и понякога предизвикват измръзването им.
Води
Общата дължина на речната мрежа е 45 км. На територията на
Общината има 29 бр. естествени и изкуствени водоема, от които държавна
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собственост – един и 28 бр. общинска собственост. Общата площ на
водоемите е 2 486 дка, от които шест отдадени на концесия, а два – под
наем. През град Камено протича Айтоска река.
На територията на Община Камено има 13 селища с около 13 000
жители. Малко повече от половината от тях се водоснабдяват от
водоснабдителна система „Камчия” от магистрален водопровод ПС „Хан
Крум – НХЛ” – стомана ф 426, а останалата част от местни водоизточници
/дренажи и каптажи/, гравитачно или посредством помпени станции.
Основен водоизточник на водоснабдителна система „Камчия” е язовир
Камчия, изграден на р. Луда Камчия с местоположение на 3,0 км над с.
Камчия. Оттокът при створа на язовира е 5,91 м3/сек. – средно водно
количество. Водосборната площ на язовира е 792 кв.км. Максималният
обем на язовира е 233,500 млн.куб.м; полезният обем - 157,550 млн.куб.м.;
санитаренят обем - 76,000 млн.куб.м; мъртвият обем е 49 млн.куб.м.
Водовземането се осъществява от водовземна кула при ниво 228, 223, 218,
213, 208, 203, 198 м. За пречистване на водите, подавани за питейни нужди,
е изградена „Пречиствателна станция за питейни води”. ПСПВ „Камчия”
се намира на 12 км след село Прилеп на пътя Бургас – Шумен. Въведена в
експлоатация през 1978 година. Q - 5500 л/с. Пречиства водите от язовир
“Камчия” чрез утаяване с коагулация, филтрация и дезинфекция с хлор.
Пречистената вода отговаря на стандарта за питейна вода, съгласно
Наредба № 9 от 16.03.2001 за качеството на питейната вода.
„ВиК” ЕАД, гр. Бургас притежава Разрешително № 0308/17.05.2006 г.
от МОСВ за водоползване до 2,4 м3/сек с режим на водоползване 24 часа
целогодишно.
Местни водоизточници за Община Камено са каптажи – 4 бр., тръбни
кладенци 24 бр., напорни водоеми 15 бр, (с обем – 3 435 м3), черпателни
водоеми 7 бр. (с обем 300 м3), централни ПС 7 бр., бункерни ПС 18 бр.
Почви
Най-разпространеният почвен тип са разновидности на чернозем–
смолниците, ограничено се срещат алувиално-ливадни и песъчливоглинестите почви. В агроклиматичен аспект тя попада в два пояса: пояс на
средно топлолюбиви култури и пояс на топлолюбиви култури.
Климатичните ресурси на Общината предлагат широки възможности за
стопанско използване. Оброботваемата земя е 290 614 дка, от които 214
140 дка ниви и 9 627 дка – трайни насаждения. Почвите са подходящи за
отглеждане на всички видове селскостопански култури.

Полезни изкопаеми
Подземните богатства на територията на Общината (инертни
материали) са пясък и чакъл, поради което се счита, че Общината е бедна
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на полезни изкопаеми. Към момента са разкрити и функционират кариери
за строителни материали – пясък и чакъл. Няма проучвания за други
подземни богатства (глина, мед, желязо и др.). Не е правено проучване
относно минералния състав на подземните води и специфичните им
фактори в аспект на ползването им за профилактични, лечебни и питейни
нужди. Към момента тези води се ползват само за питейни нужди от
населението.
Земеделски територии
Баланс на земите на територията на община Камено към 2014 г.
Видове територии
Обща площ
Земеделска земя
Горски фонд
Водни площи
Урбанизирана територия
Територия за транспорт
Други територии

Площ
дка
598 552
531 497
20 342
5 093
33 450
2 407
5 763

%
100
88.80
3.40
0.85
5.59
0.40
0.96

Защитени територии
Законът за защитените територии (ЗЗТ) е приет от Народното събрание
през ноември 1998 г. и урежда режима на опазване, ползване и управление
и регламентира функционирането и съхранението на система от защитени
територии. Съгласно чл. 5 от ЗЗТ, защитените територии имат следните
категории: резерват, национален парк, природна забележителност,
поддържан резерват, природен парк, защитена местност. Шестте категории
защитени територии се различават по състояние и степен на съхраненост
на дивата природа в тях. Това определя целите на управление на
съответната защитена територия и се изразява предимно в ограничаване на
човешките дейности в нея, с цел съхраняване на естествените екосистеми.
В териториалния обхват на Община Камено към РИОСВ гр. Бургас има
1 защитена територия – защитена местност „Корията”. Тя попада в
землището на гр. Камено, ЕКАТТЕ 35883, имот № 000104 - гора от полски
бряст. Няма приет План за управление на ЗМ „Корията”.
Защитена местност „КОРИЯТА”
 Код в регистъра: 127;
 Площ: 24.4 ha;
 Местоположение: Област: Бургас, Община: Камено, населено
място: гр. Камено;
 Документи за обявяване: Заповед №РД-420 от 14.11.1995 г.;
 Цели на обявяване - опазване на гора от полски бряст;
 Режим на дейности:
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- Забранява се строителство, разкриване на кариери, изземване на
инертни материали, корекция на речните корита, както и други дейности,
променящи естествения облик на местността или водния режим;
- Забранява се извеждане на реконструкционни сечи и залесяване с
неприсъщи дървесни видове;
- Забранява се увреждане, изкореняване и унищожаване на естествената
растителност, бране на цветя за букети, събиране на билки;
- Забранява се пашата на кози;
- Забранява се замърсяване с битови, промишлени и строителни
отпадъци.
Защитена местност „Корията” няма утвърден План за управление.
Част от територията на Община Камено попада и в едно от общо 114-те
орнитологично важни места в страната – „Комплекс Мандра - Пода”.
Комплексът представлява влажна зона, имаща важно орнитологично
значение и включваща защитените местности - „Пода” (100,7 ха),
„Узунгерен” (211,1236 ха) и „Устието на река Изворска” (151 ха). Общата
площ на комплексът в 5987,96 ха, като тя включва и язовир Мандра с
околните ми влажни зони. През 1998 г. той е определен за КОРИНЕ място,
заради европейското му значение за опазване на застрашени и редки
видове птици.
Мандра-Пода се явява част от Бургаския езерен комплекс. Последният
е един от трите най-важни комплекси от влажни зони с водолюбиви птици
по българското черноморско крайбрежие. Общо 245 вида птици са
установени на територията на „Комплекс Мандра - Пода”, от тях 74 са
включени в Червената книга на България, а 109 са от европейско
природозащитно значение. Освен тях 12 вида са определени като световно
застрашени.

Фиг. II.2.-2. Част от карта на защитените територии в района на РИОСВБургас /местоположение на Община Камено
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2.2. Административно-териториална характеристика
Община Камено е разположена в равнинната част на югоизточна
България и долното течение на река Айтоска. На север граничи с Община
Айтос, на изток с Община Бургас, на запад с Община Карнобат и на юг с
Община Средец.
2.3. Социално-демогравска характеристика
На територията на Община Камено има общо 13 кметства. Населението
на Общината е 12 904 жители. От тях 5 353 души живеят в общинския
център. Разпределението на жителите в Общината по населени места е
посочено в таблица.
Община
Камено

Площ
кm2
354.95

Население по данни на ГРАО
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
13 030
13 009
12 962
12 904

Таблица 2.3.1. Населението на община Камено за периода 2011 г.-2014 г. по данни на
ГРАО гр.Камено

От данните в таблицата е видно, че населението през обследвания период
намалява.
На Таблица 2.3.2. е представена числеността на населението на община
Камено по възрастова и полова характеристика, според данни от ГРАО за
2014 г.
Община
Възраст,
години
Община
Камено
0-6
7-13
14-17
18-60
над 60

общо

общо
мъже

жени

общо

В градовете
мъже жени

общо

В селата
мъже жени

12 904

6 507

6 397

5 353

2 610

2 743

7 551

3 897

3 654

896
991
473
7 416
3 128

4 096
1 609

3 320
1 519

401
463
217
3 238
1 034

1 691
367

1 547
667

495
528
256
4 178
2 094

2 405
1 242

1 773
852

В тринадесетте населени места живеят 12 904 души, от които 41.48 % в
град Камено.
От таблицата се вижда, че броят на подрастващите и на възраст до 17 г.
съставлява 3.66 % от общото за общината. 57.47 % от населението на
община Камено е в трудоспособна възраст, а 24.26 % е застаряващо.
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№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Населено място
гр.Камено
с.Трояново
с.Черни връх
с.Тръстиково
с.Винарско
с.Вратица
с.Желязово
с.Русокастро
с.Ливада
с.Кръстина
с.Полски извор
с.Константиново
с.Свобода
Общо

Брой
жители Относителен
към 2014 г.
дял
5 353
0.4148
1 308
0.1014
817
0.0633
426
0.0330
924
0.0716
160
0.0124
180
0.0139
1 195
0.0926
349
0.0270
827
0.0641
484
0.0375
303
0.0235
578
0.0448
12 904
1

Възрастова структура на населението от Общината има следният вид:
- деца под 7 години са 896 души (6.94%)
- деца на възраст от 7 до 13 години са 991 души (7.68%)
- деца на възраст от 14 до 17 години са 473 души (7.68%)
- на възраст от 18 до 60 години 7 416 души (57.47%)
- над 60 години 3 128 души (24.24%)
От сравнението на цифрите в горната таблица се вижда, че числеността
на населението, живеещо в селищата на Общината намалява.
Демографските показатели на Общината непрекъснато се влошават.
Намалява броят на населението, влошава се възрастовата структура.
Периферните населени места се обезлюдяват, съществуват трайни
тенденции за миграция към по-големи градове и емигриране в чужбина
поради икономически причини.
Допълнителен неблагоприятен демографски фактор се явява и
неблагоприятната възрастова структура на населението-увеличава се
относителния дял на населението в над трудоспособна възраст.
2.4. Икономическо развитие на Общината. Стопански дейности.
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.
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Водоснабдяването на територията на общината е осигурено за всички
населени места. Електрифицирани са всички населени места на общината.
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 2.4.1. Действащи промишлени обекти към 2014 г. на територията
на Община Камено
№

Промишленост

Предприятие

1.

Добивна промишленост „Андела” АД
„Андезит” ООД

2.

Машиностроене

3.

Химическа
промишленост

4.

Хранително-вкусова
промишленост

4.

Други

Производствена
дейност
Производство
инертни материали
Производство
инертни материали

„ПМУ” АД гр.Камено

Машинен, електро
КИП монтаж
“Лукойл Нефтохим-Бургас” Търговия с петрол
АД
петролни продукти
разположен
75%
в
землището на гр.Камено

на
на
и
и

ЕТ „Венко Гюзелев”

Производство
на
оранжерийни зеленчуци
“Бургаски захарен завод” Производство на захар и
ЕАД
захарни изделия
с.Свобода
ЕТ „Тит – Теньо Тенев”
гр.Камено
Кланичен
пункт
и
колбасарски
цех-“КейДжи” ЕОД
Зърнобаза „Профекс” ООД
гр.Камено

Производство
на
диетични и биопродукти
кланица
Складова база за зърно

„Елидис” ЕООД гр.Камено

Производство и монтаж
на алуминиева дограма
„Европласт Инженеринг” производство и монтаж
ООД
на алуминиева дограма
„Метал 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
„Феникс - инвест” ООД
Събиране, съхраняване и
оползотворяване
на
отпадъци от опаковки
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„Ростер“ ООД

ЕТ „Дим Мар“
„Алума“ ЕООД

Третиране на строителни
отпадъци. Третиране на
отпадъци от ИУМПС,
ИУЕЕО, НУБА, метални
опаковки,
ОЧЦМ,
отпадъци от опаковки
Производство на изделия
от черни метали
Производство на изделия
от цветни метали

Развитие на отделните отрасли в общината
Отрасъл “Промишленост”
Основните промишлени предприятия, оказващи силно влияние върху
икономическото развитие на общината са:
* ”Лукойл Нефтохим Бургас“АД – разположен на 75% от територията
на землище Камено – основно предприятие в общината и основен
приходоизточник. Това е най-големият нефтохимически комплекс в
Югоизточна Европа, произвеждащ над 40 продукта. Предприятието
осигурява около 8000 работни места. Върху площадката на предприятието
се намират и други предприятия, съпътстващи дейността на рафинерията,
които също оказват силно влияние върху икономическото развитие на
общината – “Химремонтстрой”, ”Пещостроене и изолации“, ”Минстрой”,
”ПМУ”, ”ПМЕ”, “Заводски строежи“АД, “Строителни изолации”, ”КЗУ”,
”Енаргоремонт” и др.;
* малки и средни предприятия: Цех за метални отливки, Цех за
бетонови изделия, Цех за отоплителни изделия /фирма “Екотермал“ - с.
Константиново/, Строителна кооперация гр. Камено, Цех за нестандартни
изделия - с. Свобода, и други.
Хранително-вкусовата промишленост
Община Камено има добри условия за развитие на хранителновкусовата промишленост, като се има предвид, че районът е предимно
селскостопански. Традиционно тук са застъпени производство на
зеленчукови и плодови консерви, брашно и хлебни изделия, млечни
продукти, месни продукти и др.. Проблемите в настоящия момент идват от
ограничените пазари за продуктите на преработвателната промишленост;
остаряло технологично оборудване; амортизиран сграден фонд; висока
ресурсоемкост и неефективност на производствените процеси;
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незадоволително качество на произвежданите продукти и невъзможността,
поради тази причина, да се преборят с конкуренцията на европейските и
световните пазари; изходни суровини с недоказано качество и слаб
контрол върху тях. Перспективите и насоките за развитие на този
подотрасъл са свързани с навлизане на нови инвестиции, технологично
обновление и значително подобряване на качеството на продукцията,
професионален маркетинг, договаряне на взаимно изгодна основа между
доставчици на суровини и производители, изграждане на борси, които да
регулират цените и качеството на изходните суровини. По-големи
предприятия от бранша са: ”Бургаски захарни заводи” – находящ се на
територията на с. Свобода.
Малки и средни предприятия, работещи на територията на
Общината от подотрасъла :
• Цех за пушени и деликатесни меса (с. Свобода);
• Цех за консервиране на гъби ,плодове и зеленчуци (с. Свобода);
• Цех за преработка на брашна и ядки (гр. Камено);
• Цех за нерафинирано олио (гр. Камено);
• Фурна, с. Русокастро.
Отрасъл “Услуги”
Най-голям процент от фирмите, работещи на територията на общината
са в сферата на търговия и услугите. Малък е процентът на работещите в
хотелиерството, туризма, ресторантъорството. Търговската дейност в
общината се осъществява най–вече от частни стопани. Съществуващите
потребителни кооперации са в лошо финансово състояние.
Частните фирми на територията на общината в сферата на търговията и
услугите работят основно в направленията търговия с хранителни стоки;
облекло, текстил, обувки; парфюмерия и козметика; домашни потреби;
битова техника; офис техника и канцеларски материали; селскостопански
продукти и семена, торове и препарати за растителна защита;
медикаменти; горива и авточасти; селскостопанска техника, строителни
материали и др.
Селско стопанство
Дейностите в този отрасъл през последните години се съсредоточиха в
частни и кооперативни земеделски фирми и физически лица.
Днес дребното и ниско ефикасно земеделие, липсата на информация за
пазара и защитни мерки от страна на държавата за производителите
затрудняват реализацията на селскостопанската продукция и голяма част
от нея се изкупува на ниски цени и се похабява.
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Територията на цялата Община притежава изключително благоприятни
условия за развитие на земеделие и животновъдство. В агроклиматичен
аспект тя попада в два пояса : пояс на средно топлолюбиви култури и пояс
на топлолюбиви култури. Селскостопанските площи са 290 614 дка, от
които ниви-214 140 дка, трайни насаждения-9 627 дка, ливади-2 000 дка,
мери и пасища-23 000 дка зеленчуци и др. В някои райони се отглеждат
лозя и овощни насаждения.
Животновъдството (отглеждане на овце, кози и говеда) е съсредоточено
в ръцете на частни стопани. Много от жителите на отделните села
отглеждат животни в собствените си дворове.
Туризъм
Районът на Община Камено няма ясно очертан туристически облик.
Инфраструктура
Транспортното обслужване на общинската територия се осъществява
посредством наличната пътна мрежа, включваща третокласни и
четвъртокласни пътища до отделните селища.
Обществен пътнически транспорт се осъществява между общинския
център град Камено и градовете Бургас и Айтос. Налични са редовна
маршрутна линия Камено-Бургас и междуселищен транспорт по
общинската транспортна схема. В общинския град Камено няма обособени
линии на градски транспорт.
Пътната мрежа е добре развита, като всички населени места са
свързани с общинския център – Град Камено. По-голямата част от
общинската пътна мрежа е в много лошо състояние. Това е свързано с
липсата на средства за ремонт и инвестиции в пътна инфраструктура.
В Община Камено преминава главна ж.п. линия с направление Шумен и
Варна, предстои до изграждането на автомагистрала Тракия.
Железопътната мрежа в териториалния обхват на общината е с общата
дължина от 6 км. и обслужва град Камено и село Свобода.
Общата дължина на пътната мрежа в общината е 93.240 км. Между
отделните селища връзката се осъществява по пътища от общинската
пътна мрежа.
Водоснабдителната мрежа е добра. Собствени са водоизточниците в 10
от населените места в Общината. Град Камено, с.Свобода и с.Кръстина се
водоснабдяват от язовир “Камчия”. Промишлено водоснабдяване е
изградено в с.Трояново, с.Русокастро, с.Константиново, с.Тръстиково,
частично в с.Черни връх и с.Полски извор.
В Община Камено е изградена 96% от канализацията. Всички селища в
Община Камено са захранени с електрическа енергия.
Образование
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В Общината функционират 5 училища, от които 1 средно
образователно с открита професионална паралелка, 2 основни и 2 начални.
В Общината функционират 8 целодневни детски градини. Състоянието
на материално-техническата база на образователните заведения е на добро
ниво.
Здравеопазване
Във всяко селище на Община Камено има изградена и функционираща
здравна служба. Болничната медицинска помощ в Община Камено се
осъществява от:
1.Индивидуални лекарски практики-10 броя;
2.Индивидуални практики стоматолози-5 броя;
3.“Медико-диагностична лаборатория” е с персонал: среден
медицински-1 брой.
В Общината функционира 1 ветеринарна лечебница в гр.Камено.
Социални дейности
На територията на общината функционират: Дом за възрастни с
умствена изостаналост с.Русокастро с капацитет 130 места и заети 125
места. Персонала наброява 70 души; Домашен социален патронаж
гр.Камено и филиал с.Русокастро с капацитет 170 места и заети 157 места.
Персонала наброява 15 души; Обществена трапезария с капацитет 65
места; Детска млечна кухня с капацитет 30 места и заети към момента 23
места. Също така на територията на общината функционират 12 клуба на
пенсионера с капацитет 350 места.
Култура
На територията на общината функционират 3 читалища: „Просвета
1927” (гр.Камено), „Просвета 1928” (с.Черни Връх) и „Пробуда”
(с.Константиново). Общината разполага с богат културен календар,
включващ празници на населените места и фолклорните граници, както и
отбелязването на националните празници. В общината функционира
ансамбъл за народни танци „Здравец”, който е носител на множество
международни награди. С потенциал за развитие се очертава древното
тракийско светилище - Русокастро, върху което е изградена и
средновековна крепост. Във връзка с него е създадено и функционира
Фондация Русокастро. Във всички население места на общината има
църква или параклис.
Териториална близост по групи населени места
Разстоянията между общинския център и кметствата в общината по
шосе са както следва:
- гр.Камено-с.Кръстина- 5 км;
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- гр.Камено-с.Винарско- 10 км;
- гр.Камено-с.Трояново- 25 км;
- гр.Камено-с.Тръстиково- 25 км;
- гр.Камено-с.Ливада- 30 км;
- гр.Камено-с.Константиново- 30 км;
- гр.Камено-с.Полски извор- 20 км;
- гр.Камено-с.Желязово- 40 км;
- гр.Камено-с.Свобода- 5 км;
- гр.Камено-с.Русокастро- 35 км;
- гр.Камено-с.Черни връх- 25 км;
- гр.Камено-с.Вратица- 15 км.
Средната отдалеченост между селата и общинския център е 22 км.
2.5. Екологична характеристика
Въздух
Замърсителите на атмосферният въздух се формират от различни
източници с естествен характер или са свързани с човешката активност.
Формират се в резултат на горивни процеси, различни индустриални
дейности, автомобилния трафик, състоянието на пътната инфраструктура и
са в пряка връзка с метеорологичните условия.
Община Камено има изготвена Актуализирана Програма за намаляване
на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за
съдържанието им в атмосферния въздух на територията на Община Камено
за периода 2011 – 2015 година.
Необходимостта от актуализация на Програмата за намаляване нивата
на замърсителите и достигане на установените норми за съдържанието им
в атмосферния въздух на територията на община Камено, съгласно чл. 27
от ЗЧАВ и чл.31, ал.1 от Наредба № 7/1999 г. за оценка и управление
качеството на атмосферния въздух, произтича от Заповед № РД1046/03.12.2010 г. на Министъра на околната среда и водите за определяне
на районите за оценка и управление на КАВ и на зоните, в които са
превишени нормите с допустимите отклонения, с която Заповед се отменя
Заповед № РД-580/17.07.2007 г. на Министъра на околната среда и водите,
считано от 01.01.2011 г.
Данни за качеството на атмосферния въздух в Община Камено и град
Камено се получават от ДОАС система OPSIS, разположена в общинския
център. Тя измерва нивата на замърсителите бензен, толуен, параксилен,
фенол, озон, стирен, серен диоксид и азотен диоксид (не измерва ФПЧ-10).
Автоматичната станция ДОАС е собственост на „Лукойл Нефтохим
Бургас” АД.
Допълнителна информация за КАВ през 2010 г. може да се получи на
базата на резултатите от мобилната станция на РИОСВ Стара Загора, която
е работила в общинския център 63 дни в периода от февруари до декември.
Измервани са нивата на замърсителите: озон, серен диоксид, азотен оксид,
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азотен диоксид, ФПЧ-10, въглероден оксид, сероводород, амоняк, метан и
неметанови въглеводороди. На практика това са единствените данни за
замърсяване с ФПЧ-10, но те имат индикативен характер, тъй като
обхващат само 63 дни в годината. Данни за замърсяване с ФПЧ-10 от
предходни години не съществуват.
Води
Територията на Община Камено е в Черноморския район за басейново
управление на водите с административен център гр. Варна. В него се
включват водосборните басейни на реките, вливащи се в Черно море, като
Община Камено попада във водосборните басейни на Северно-бургаските
и Мандренските реки.
Релефът на Общината в по-голямата си част е равнинен, на места има
хълмист характер и е прорязан от долините на реките Айтоска (протичаща
през гр. Камено), Русокастренска, Чукарска (Чакърлийска) и техните
притоци. Общата дължина на речната мрежа е 45 км. На територията на
Общината има 29 бр. естествени и изкуствени водоема, от които държавна
собственост – един и 28 бр. общинска собственост. Общата площ на
водоемите е 2 486 дка.
Повърхностният отток се формира от дъждовни води и в малка степен
от топенето на снегове. Честите и продължителни летни засушавания и
високите. изпарения през този период водят до пресъхване на малките
притоци, а по-големите реки силно намаляват водните си количества.
Повърхностният отток при суха година с 95% обезпеченост пада до 35,5
л/кв.м при средногодишен показател за Бургаска област – 130 л/кв.м. и за
страната – 176 л/кв.м.
От цялата селищна система, само гр.Камено и с.Кръстина има
изградена цялостна канализационна мрежа. Във всички останали населени
места няма такава. В перспектива се предвижда във всички населени места,
да се изгради канализация. Град Камено има население от около 5353
души, като отпадъчните води към настоящия момент се заустват в старото
корито на р. Айтоска, която е трета категория водоприемник. Няма
изградена ПСОВ за населеното място. В с.Кръстина има изградена
биологична модулна ПСОВ за 1000 жители – 2 броя модули с
водоприемник – дере.
Водоснабдителната система „Камчия” осъществява питейното
водоснабдяване за град Камено и селата Кръстина и Свобода. За
останалите населени места на територията на общината водоснабдяването
се осъществява от собствени водоизточници, представляващи в
действителност подземни водоизточници чрез отделно работещи помпени
станции.
Основен водоизточник на водоснабдителна система „Камчия” е язовир
Камчия, изграден на р. Луда Камчия с местоположение на 3,0 км над с.
Камчия. Оттокът при створа на язовира е 5,91 м3/сек. – средно водно
количество. Водосборната площ на язовира е 792 кв.км. Максималният
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обем на язовира е 233,500 млн.куб.м; полезният обем - 157,550 млн.куб.м.;
санитаренят обем - 76,000 млн.куб.м; мъртвият обем е 49 млн.куб.м.
Водовземането се осъществява от водовземна кула. За пречистване на
водите, подавани за питейни нужди, е изградена „Пречиствателна станция
за питейни води”.
Растителен свят
Съгласно геоботаническото райониране на Р. България Община Камено
попада в геоботаническия район на Южното крайбрежие на
Западнокрайбрежния Черноморски окръг от Евскинската провинция на
Европейската шириколистна горска област (Бондев, 1997), а по
възприетото флористично райониране във Флора на България (т.1-Х, 19621995) територията попада в района на южното Черноморско крайбрежие Черноморски
район
от
Тракийската
подпровинция
на
Македонотракийската провинция.
На обработваемите земеделски земи се отглеждат предимно зърнени и
технически култури като пшеница, ечемик, царевица, фасул, картофи,
всички видове зеленчуци, слънчоглед, рапица, кориандър, лозя и овощни
градини, а до 90-те години на миналия век и захарно цвекло.
Необработваемата площ покрай полските пътища и на места по синурите
между блоковете, засети със селскостопански култури е заета от
мезотермна и ксеротемна тревна растителност, в която преобладават
едногодишно безсмъртниче (Xeranthemum Annuum L), цилиндрично
безсмъртниче (Xeranthemum cylindraceum), синя жлъчка (Cichorium intybus
L.), рехава метличина (Centaurea diffusa), слънчева метличина (Centaurea
solstitialis), полска пламида (Cirsium arvense L.), мъртва коприва (Lamium
album L), черна садина (Chrysopogon gryllus L.), луковична ливадина (Poa
bulbosa L.), пълзяща детелина (Trifolium repens), ливадна детелина
(Trifolium pratense) киселец (Rumex acetosa) и др.
По скалистите хълмове преобладават предимно ксерофитна и
мезофитна тревна растителност: черна садина (Chrysopogon gryllus (L.),
ежова главица (Dactylis glomerata L.), белизма (Dichantium ischaemum (L.),
овча власатка (Festuca ovina L.), теснолистна ливадина (Poa angustifolia L.),
луковична ливадина (Poa bulbosa L.), пасищен райграс (Lolium perenne L.),
ливадна тимотейка (Phleum pratense), пълзяща детелина (Trifolium repens),
ливадна детелина (Trifolium pratense), обикновен звездан (Lotus
corniculatus), живовлек ланцетовиден, (Plantago lanceolata L), полски мак
(Papaver rhoeas L.), обикновена мащерка (Thymus vulgaris L.), (Digitalis
lanata Ehrh), червено подъбиче (Teucrium chamaedrys L.), плоскосеменно
великденче (Veronica chamaedrys L.), кукувиче грозде (Muscari botryoides
L.), миризлива теменуга (Violaodorata L.), обикновено глухарче (Taraxacum
officinale Web), полски мак (Papaver rhoeas) и др. Срещат се и храсти драка
(Paliurus spina-christi) и шипка (Rosa cannina).
Между пътните платна и обработваемите земеделски земи са се
запазили на места отделни дървета и храсти джанка (Prunus divaricata Led),
киселица (Malus silvestris Milf.), трънка (Prunus spinosa L..), къпина (Rubus
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caesius L. ) и тревиста растителност с преобладаващи видове едногодишно
безсмъртниче (Xeranthemum Annuum L), цилиндрично безсмъртниче
(Xeranthemum cylindraceum), синя жлъчка (Cichorium intybus L.), рехава
метличина (Centaurea diffusa), слънчева метличина (Centaurea solstitialis),
полска пламида (Cirsium arvense L.), мъртва коприва (Lamium album L),
черна садина (Chrysopogon gryllus L.), луковична ливадина (Poa bulbosa
L.), пълзяща детелина (Trifolium repens), ливадна детелин (Trifolium
pratense), киселец (Rumex acetosa) обикновен лапад (Rumex patientia),
петнист змиярник (Arum Maculatum L), бучиниш (Conium maculatum) и др.
Животински свят
Според зоогеографското райониране на България територията, която
заема Община Камено попада в Крайчерноморския зоогеографски район.
Районът е характерен със смесено присъствие на фаунистични елементи,
понтийски видове, характерни за Черноморското ни крайбрежие и
средиземноморски видове, които в тази част на страната са
преобладаващи. Освен тази фауна от Добруджа и Северното Черноморие,
както и по главната верига на Стара планина навлизат широко
разпространени евро-сибирски, холопалеарктични, карпатски и степни
видове.
Разпространението на животинските видове е свързано и с
особеностите на релефа, който обуславя различни растителни пояси,
обитавани от различни фаунистични комплекси. Една част от Община
Камено (най-югоизточната) е заета от язовир „Мандра”. В близост до
разглежданата територия в източно направление се намира Бургаското
езеро „Вая”.
За района се среща както фауна, характерна за горските територии, така и
фауна на откритите територии с незначителна или без дървесна
растителност, в т. ч. обработваеми и необработваеми агроландшафти.
За откритите пространства са характерни следните животински видове:
Земноводни (Amphibia) - зелена крастава жаба, жълтокоремна бумка,
голям гребенест тритон.
Влечуги (Reptilia) - зелен гущер, стенен гущер, смок стрелец, сивата
водна змия, жълтоуха водна змия, пепелянка, шипобедрена костенурка,
шипоопашата костенурка.
Птици (Aves) - домашно врабче, полско врабче, сврака, червеногърба
сврачка, сива овесарка, градинска овесарка, бяла стърчиопашка, качулата
чучулига, полска чучулига, обикновен скорец, лястовица, обикновен
мишелов.
Бозайници (Mammalia): Насекомоядни (Insectivora) - европейска
къртица, източноевропейски таралеж, белокоремна белозъбка, малка
белозъбка, обикновена кафявозъбка.
Зайцевидни (Lagomorpha) - див заек.
Гризачи (Rodentia) - обикновена полевка, планинско сляпо куче,
европейски лалугер, полска мишка.
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Хищници (Carnivora) - язовец, черен пор, лисица, чакал, невестулка
(Mustela nivalis).
Копитни (Artiodactyla) - дива свиня
ІІІ. СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

И

ПРАКТИКИ

ПО

3.1 Данни за отпадъците
Информацията за количествата и състава на отпадъците е от много
голяма важност за вземане на правилни решения за управлението им и
оразмеряването на системите, инсталациите и съоръженията за третиране.
Независимо от факта, че има различни източници и разработки, големите
различия в представените данни показва, че не съществува достатъчно
достоверна система за отчитане и документиране на необходимата
информация.
3.1.1 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 отпадъците от селското и
горското стопанство).
На територията на община Камено се образуват различни по характер и
вид отпадъци. Тенденциозното им нарастване или пък намаляване е
зависима от няколко фактора:
* разположение на населените места, инфраструктура и плътност на
застрояване;
* брой на населението в тях;
* дейността на населението като източник на образуването;
* икономическото положение в сравнение с това на страната.
Информацията за количеството генерирани битови отпадъци за
общината се предоставят от оператора на регионалното депо за отпадъци.
Основните източници на битови отпадъци са приблизително 80 % от
населението и около 20 % от търговски, административни, социални,
фирмени и други подобни обекти. В община Камено обхванато в системате
за сметосъбиране е 100 % от населението на региона.
В таблица са посочени количествата битови отпадъци, образувани за
периода 2011 – 2014 г.
Таблица. Количество на битовите отпадъци на територията на община
Камено за периода 2011 – 2014 г.
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Година
2011 година
2012 година
2013 година
2014 година

Брой
жители
13 026
13 005
12 962
12 904

Битови отпадъци, тон
2 946
3 139
2 988
3 322

Важен показател за управление на отпадъците е нормата на натрупване
на отпадъците, представена като количеството на образуваните отпадъци
за година на човек от населението. През периода 2005 – 2011 година
образуваните битови отпадъци на човек от населението в България варират
в границите между 475 и 380 кг/жител/година, докато събраните битови
отпадъци на човек от обслужваното население намаляват от 463 до 376
кг/жител/година. Приближаването на стойностите на тези показатели
показва значителното нарастване на дела на обслужваното население и
доближаването му до 100 % - съгласно НПУО 2014 – 2020 г.
За община Камено нормата на натрупване в обдследвания период
варира от 300 до 250 кг/жител/година, което по-ниско от средното за
страната.
В национален план се очаква рязко намаляване в близките години на
количествата депонирани битови отпадъци, тъй като до две години в
голяма част от регионите в страната ще се въведат съоръжения за
сепариране и оползотворяване на битовите отпадъци. В посока на бързо
намаляване на депонираните битови отпадъци за сметка на
оползотворените е и въведената екотакса за депониране на битовите
отпадъци, която нараства значително в годините. Очакваното въвеждане в
експлоатация до две години на останалата част от съвременните
регионални депа за битови отпадъци ще допринесе и за по-прецизното
измерване на реалните количества депонирани отпадъци. Тази прогноза
важи и за Община Камено, тъй като през 2015 г., регионалното съоръжение
за обезвреждане на неопасни отпадъци в с.Братово ще влезе в
експлоатация.
С цел осигуряване на единен и аргументиран подход при
осъществяването на прогнозите за битови отпадъци през 2012 г. МОСВ
утвърди Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите
отпадъци. В методиката се извеждат 5 групи населени места и следните
референтни норми на натрупване за всяка група, приложими до 2015 г.,
както е представено в таблицата по-долу.
Таблица : Норми на натрупване по групи населени места
Групи населени
над 150
50-150 хил.
места
хил.
410.3
349.6
Норма на
натрупване
Източник : МОСВ, НПУО 2014-2020 г.

25-50 хил.

3-25 хил.

под 3 хил.

334.9

295.5

241.7

Видно е, че община Камено се вмества в прогнозите.
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Морфологичен състав
Описание на методиката
С оглед генерираното количество отпадъци на регион Бургас
обследването е проведено чрез най-малко 11 броя проби на сезон или 51
проби за целия период на анализа.
Тъй като за регион Бургас е характерна сезонна неравномерност и
колибания в състава на отпадъците, в анализа е отразен състава на ТБО
през различните сезони. Вземането на пробите се осъществява по следния
начин:
На първо място всяка пристигаща кола се идентифицира за определяне
на типа отпадъци според определенитев предварителния етап генератори
(зони). След това колата се придвижва за разтоварване в определената за
нея част на площадката. От момента на разтоварването се спазват следните
етапи за селекция на проба за анализ:
* Записва се дата и час на постъпване за опробване, произход според
плана;
* След разтоварване се прави визуален оглед на пробата за наличие на
несъответстващи и опасни вещества или свойства.
Няма констатирани случаи на постъпили трупове от умрели животни,
боеприпаси и др.
* Впоследствие пробата:
- разбърква се старателно до получаване на относително еднороден
състав в различните точки. Този етап е от изключителна важност с оглед
на получаване на качествени резултати. Не се допуска по-нататъшно
процедиране на анализа преди качественото изпълнение на тази
процедура. Следва да се отчита факта, че постъпилите отпадъци чрез
директно транпортирани контейнери, както и постъпилите чрез
сметосъбиращи автомобили с уплатняване с вариопреса не са претърпели
никаква обработка и съставът в различните точки е доста хомогенен. При
тази операция е използван челен товарач за първоначално разбъркване и
разтилане;
- след това се разстила върху бетонова площадка в квадратна форма и
на слой с височина около 30-40 сm.
* Квадратната форма се разделя на четири равни части, след което
отпадъците от две срещуположни части се събират, от другите две части се
разбъркват и разстилат отново върху площадката;
* Количеството се разстила до оформяне като слой с дебелина 0,4 м с
кръгла или четвъртита форма, като се запазва през цялото време
хомогенността на първоначалната смес. Този слой се разделя на четири
еднакви части чрез перпендикулярни деление (първо квартуване);
* Отделят се две диагонално противоположни четвърти, а остатъкът се
насочва за финална обработка (третиране или депониране). Количеството
селекциониран материал се оформя в нов слой с приблизително същата
дебелина и форма, който се рабпределя отново на четири (второ
квартуване);
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* Отново се избират две противоположни четвъртини и остатъчният
материал се насочва за депониране или третиране.Разделянето на четири
равни части (квартуване), продъжава до получаване на т.н. средна проба.
След краен брой последователни квартувания получаваме средна проба в
количество от около 125 кг, което се подлага на анализ;
* След анализа на отделните фракции трябва да се извършат
лабораторни тестове на материала за калоричност и съдържание на влага.
Съгласно Методика за определяне на морфологичния сътав на
битовите отпадъци на МОСВ от 2012 г. за Регион Бургас е необходимо да
се вземат 11 проби на сезон или най-малко 44 за целия период на
извършване на морфологичния анализ.
Планирано е пробовземане, както следва :
Сезон
есен
зима
пролет
лято

над 150 хил.
8 проби
8 проби
8 проби
8 проби

3-25 хил.
2 проби
2 проби
2 проби
2 проби

под 3 хил.
1 проба
1 проба
1 проба
1 проба

Описание на резултатите по сезони
Първото пробовземане е направено в периода 29.11.2014 – 01.12.2014 г.
Взети са 11 броя проби.
Фракции
Хартия
Картон
Полиетиленови торби и фолиа
РЕТ бутилки и опаковки (твърди)
PVC
Други твърди пластмаси
Опаковки тетрапак и композитни
Стиропор
Черни метали
Цветни метали
Стъкло
Органика/хранителни
Градински отпадъци
Дървесни
Гума
Текстил
Бебешки пелени
Кожа
Инертни (камъни, строителни)
Опасни съставки (+ медицински)
Общо

Тегло/кг
83,1
66,9
182,4
44,5
32,2
15,7
18,2
7,5
5,1
1,0
23,2
358,9
526,9
6,4
4,9
1,3
29,1
7,6
104,9
0,1
1559,9

Тегло %
4,20
4,42
11,55
2,55
1,60
0,76
0,85
0,36
0,23
0,04
1,47
25,33
37,33
0,28
0,22
2,17
1,57
0,34
4,71
0,00
100,00

Средното тегло на пробата е 140,8 кг.
По населени места резултатите от сезон есен са представени в
следващата таблица:
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Сезон есен
Хартия
Картон
Полиетиленови торби и фолиа
РЕТ бутилки и опаковки (твърди)
PVC
Други твърди пластмаси
Опаковки тетрапак и композитни
Стиропор
Черни метали
Цветни метали
Стъкло
Органика/хранителни
Градински отпадъци
Дървесни
Гума
Текстил
Бебешки пелени
Кожа
Инертни (камъни, строителни)
Опасни съставки (+ медицински)

3-25 хил.
2,91 %
4,64 %
13,95 %
1,73 %
0,97 %
0,30 %
0,34 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,63 %
26,48 %
44,81 %
0,00 %
0,00 %
1,31 %
1,94 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

под 3 хил.
0,77 %
4,81 %
9,36 %
1,99 %
0,26 %
0,13 %
0,00 %
0,13 %
0,00 %
0,00 %
1,99 %
33,55 %
45,86 %
0,00 %
0,00 %
0,96 %
0,19 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

Второто пробовземане е направено в периода 26.01.2014 – 30.01.2014 г.
Взети са 12 броя проби.
Фракции
Хартия
Картон
Полиетиленови торби и фолиа
РЕТ бутилки и опаковки (твърди)
PVC
Други твърди пластмаси
Опаковки тетрапак и композитни
Стиропор
Черни метали
Цветни метали
Стъкло
Органика/хранителни
Градински отпадъци
Дървесни
Гума
Текстил
Бебешки пелени
Кожа
Инертни (камъни, строителни)
Опасни съставки (+ медицински)
Общо

Тегло/кг
127,4
65,3
192,2
148,1
41,0
24,8
7,8
7,2
2,3
0,2
49,7
689,2
166,2
16,4
3,1
46,8
71,2
4,1
73,9
0,0
1 733,9

Тегло %
6,02
3,21
10,03
7,42
2,70
1,27
0,44
0,18
0,11
0,01
2,59
41,27
12,08
0,82
0,13
2,27
3,73
0,24
5,49
0,00
100,00

Средното тегло на пробата е 144,5 кг.
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По населени места резултатите от сезон зима са представени в
следващата таблица:
Сезон зима
Хартия
Картон
Полиетиленови торби и фолиа
РЕТ бутилки и опаковки (твърди)
PVC
Други твърди пластмаси
Опаковки тетрапак и композитни
Стиропор
Черни метали
Цветни метали
Стъкло
Органика/хранителни
Градински отпадъци
Дървесни
Гума
Текстил
Бебешки пелени
Кожа
Инертни (камъни, строителни)
Опасни съставки (+ медицински)

3-25 хил.
5,84 %
4,03 %
11,74 %
3,79 %
0,94 %
0,56 %
0,49 %
0,10 %
0,14 %
0,03 %
1,49 %
43,12 %
15,77 %
1,42 %
0,10 %
1,08 %
3,96 %
0,66 %
4,73 %
0,00 %

под 3 хил.
1,52 %
0,76 %
5,30 %
5,68 %
4,92 %
1,14 %
0,38 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
2,27 %
45,45 %
18,56 %
0,00 %
0,00 %
1,52 %
2,27 %
0,00 %
10,23 %
0,00 %

Третото пробовземане е направено в периода 24.05.2014 – 27.05.2014 г.
Взети са 14 броя проби.
Фракции
Хартия
Картон
Полиетиленови торби и фолиа
РЕТ бутилки и опаковки (твърди)
PVC
Други твърди пластмаси
Опаковки тетрапак и композитни
Стиропор
Черни метали
Цветни метали
Стъкло
Органика/хранителни
Градински отпадъци
Дървесни
Гума
Текстил
Бебешки пелени
Кожа
Инертни (камъни, строителни)
Опасни съставки (+ медицински)
Общо

Тегло/кг
105,1
109,3
241,1
139,0
27,7
26,4
14,0
7,5
12,1
5,6
97,0
198,8
412,7
16,9
9,4
48,0
23,3
10,5
471,1
0,0
1 975,4

Тегло %
4,94
5,55
11,73
7,98
1,38
1,17
0,83
0,29
0,50
0,22
4,36
9,99
25,22
0,72
0,38
2,56
1,15
0,49
21,54
0,00
100,00
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Средното тегло на пробата е 141,1 кг.
По населени места резултатите от сезон пролет са представени в
следващата таблица:
Сезон пролет
Хартия
Картон
Полиетиленови торби и фолиа
РЕТ бутилки и опаковки (твърди)
PVC
Други твърди пластмаси
Опаковки тетрапак и композитни
Стиропор
Черни метали
Цветни метали
Стъкло
Органика/хранителни
Градински отпадъци
Дървесни
Гума
Текстил
Бебешки пелени
Кожа
Инертни (камъни, строителни)
Опасни съставки (+ медицински)

3-25 хил.
3,87 %
6,80 %
11,18 %
6,73 %
1,68 %
0,73 %
1,61 %
0,00 %
0,65 %
0,00 %
2,34 %
10,96 %
42,03 %
0,00 %
0,00 %
3,07 %
1,10 %
0,00 %
7,89 %
0,00 %

под 3 хил.
3,44 %
2,39 %
7,86 %
6,99 %
0,25 %
0,40 %
0,08 %
0,04 %
0,65 %
0,18 %
3,57 %
6,55 %
28,82 %
1,10 %
0,33 %
2,62 %
0,92 %
1,36 %
32,45 %
0,00 %

Четвъртото пробовземане е направено в периода от 14.07.2014 –
18.07.2014 г. Взети са 14 броя проби.
Фракции
Хартия
Картон
Полиетиленови торби и фолиа
РЕТ бутилки и опаковки (твърди)
PVC
Други твърди пластмаси
Опаковки тетрапак и композитни
Стиропор
Черни метали
Цветни метали
Стъкло
Органика/хранителни
Градински отпадъци
Дървесни
Гума
Текстил
Бебешки пелени
Кожа
Инертни (камъни, строителни)
Опасни съставки (+ медицински)
Общо

Тегло/кг
89,4
130,7
170,9
81,4
87,3
18,3
13,7
0,6
9,7
4,7
88,1
403,1
131,0
4,3
12,2
41,5
33,7
0,0
417,0
0,0
1 737,7

Тегло %
4,80
6,54
9,21
5,47
4,37
1,12
0,76
0,05
0,58
0,24
5,06
23,81
8,18
0,26
0,66
2,50
1,73
0,00
24,65
0,00
100,00
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Средното тегло на пробата е 121,1 кг.
По населени места резултатите от сезон лято са представени в
следващата теблица:
Сезон лято
Хартия
Картон
Полиетиленови торби и фолиа
РЕТ бутилки и опаковки (твърди)
PVC
Други твърди пластмаси
Опаковки тетрапак и композитни
Стиропор
Черни метали
Цветни метали
Стъкло
Органика/хранителни
Градински отпадъци
Дървесни
Гума
Текстил
Бебешки пелени
Кожа
Инертни (камъни, строителни)
Опасни съставки (+ медицински)

3-25 хил.
5,27 %
5,50 %
14,32 %
15,17 %
4,75 %
2,84 %
1,52 %
0,23 %
0,47 %
0,29 %
5,50 %
15,22 %
5,11 %
0,21 %
0,23 %
2,44 %
1,71 %
0,00 %
19,21 %
0,00 %

под 3 хил.
2,71 %
2,59 %
1,86 %
1,15 %
0,88 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,79 %
0,09 %
4,67 %
34,01 %
13,89 %
0,35 %
0,84 %
3,07 %
0,71 %
0,00 %
32,42 %
0,00 %

На годишната база резултатът от морфологичния анализ, с включени
разделно събраните отпадъци на територията на Регион Бургас е обобщен
в следващата таблица:
Фракции
Хартия
Картон
Полиетиленови торби и фолиа
РЕТ бутилки и опаковки (твърди)
PVC
Други твърди пластмаси
Опаковки тетрапак и композитни
Стиропор
Черни метали
Цветни метали
Стъкло
Органика/хранителни
Градински отпадъци
Дървесни
Гума
Текстил
Бебешки пелени
Кожа
Инертни (камъни, строителни)
Опасни съставки (+ медицински)

Тегло %
5,18
5,12
10,49
5,71
2,48
1,06
0,71
0,22
0,35
0,13
3,88
24,76
20,42
0,51
0,34
2,34
2,02
0,26
13,91
0,12
32

В зависимост от типа на населеното място се наблюдава разлика в
морфологичния състав на отпадъците, която е представена в следващата
таблица:
Фракции

3-25 хил.
4,69 %
5,45 %
12,62 %
6,87 %
2,06 %
1,09 %
0,97 %
0,08 %
0,15 %
0,08 %
3,19 %
23,60 %
26,55 %
0,40 %
0,08 %
1,95 %
2,15 %
0,16 %
7,84 %
0,00 %

Хартия
Картон
Полиетиленови торби и фолиа
РЕТ бутилки и опаковки (твърди)
PVC
Други твърди пластмаси
Опаковки тетрапак и композитни
Стиропор
Черни метали
Цветни метали
Стъкло
Органика/хранителни
Градински отпадъци
Дървесни
Гума
Текстил
Бебешки пелени
Кожа
Инертни (камъни, строителни)
Опасни съставки (+ медицински)

под 3 хил.
2,11 %
2,64 %
6,10 %
3,95 %
1,58 %
0,42 %
0,12 %
0,04 %
0,36 %
0,07 %
3,12 %
29,89 %
26,78 %
0,36 %
0,29 %
2,04 %
1,02 %
0,34 %
18,77 %
0,00 %

Изводи и препоръки
В населените места с до 25 хил. жители значителни дял заемат
органичните и зелените – над 60 %. Същите населени места се
класифицират като район тип Б, съгласно Национален стратегически план
за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци,
предназначени за депониране (2010 – 2020 г.)
По отношение на рециклируемите отпадъци, е направена съпоставка
между резултатите от анализа и обобщените данни от Методиката за
определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци на МОСВ от
2012 г.
Фракции
Хартия
Картон
Пластмаси
Опаковки тетрапак и
композитни
Стиропор
Метали
Стъкло
Органика/хранителни
Градински отпадъци

3-25 хил.
анализ
4,69 %
5,45 %
22,64 %
0,97 %

методика

методика

8,46 %
5,52 %
10,05 %
0,00 %

под 3 хил.
анализ
2,11 %
2,64 %
12,04 %
0,12 %

0,08 %
0,23 %
3,19 %
23,60 %
26,55 %

0,00 %
1,96 %
6,09 %
23,25 %
21,66 %

0,04 %
0,42 %
3,12 %
29,89 %
26,78 %

0,00 %
1,94 %
2,36 %
15,60 %
30,86 %

6,08 %
4,01 %
10,34 %
0,00 %
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Дървесни
Гума
Текстил
Бебешки пелени
Кожа
Инертни (камъни,
строителни)
Опасни съставки (+
медицински)

0,40 %
0,08 %
1,95 %
2,15 %
0,16 %
7,84 %

2,03 %
0,95 %
3,72 %
0,00 %
0,95 %
14,75 %

0,36 %
0,29 %
2,04 %
1,02 %
0,34 %
18,77 %

2,94 %
0,95 %
1,99 %
0,00 %
0,95 %
21,35 %

0,00 %

0,61 %

0,00 %

0,62 %

Наблюдава се високо съдържание на пластмаси и по-ниско съдържание
на хартия, стъкло и метали спрямо заложените в Методиката на МОСВ.
Високото съдържание на пластмаси се дължи на полиетиленовите
торбички и фолия, които съставляват около 50 % от пластмасите.
Съдържанието на хранителни и градински отпадъци, както и на
инертни отпадъци и текстил може да се приеме, че е почти идентично с
указаното в Методиката на МОСВ.
Прави впечатление високото количество на бебешки пелени (памперси)
– над 2 % от потока на БО. Същите се причисляват към продуктите и стоки
със значение за здравето на човека, съгл. Закона за здравето. Като отпадък,
същите се класифицират от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за
класификация на отпадъците като неопасни отпадъци, тъй като тяхното
събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед
предотвратяване на инфекции. Същите съдържат чиста целулоза в
средната част и суперабсорбиращи полимери. Техният обем е голям, а
обемното им тегло в отпадъка е относително ниско (неуплътнени ~ 200
кг/м3), което води до усвояване на големи обеми при депонирането им. За
съжаление, в България няма наложени добре практики за третиране на
памперси. Възложителят следва да потърси международен опит или да
въведе специален режим при третирането им.
3.1.2. Строителни отпадъци
Съгласно ЗУО „строителните отпадъци” са отпадъци от строителство и
разрушаване, съответстващи на кодовете отпадъци, посочени в глава 17 от
Индекс към Решение 2000/532/ЕО на Комисията от 3 май 2000 г. за замяна
на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в
съответствие с член 1, буква „а)” от Директива 75/442/ЕИО на Съвета
относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на
списък на опасните отпадъци в съответствие с чл.1, параграф 4 от
Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци и
следващите му изменения.
Пазарът за рециклирани строителни отпадъци в България не е
достатъчно развит и използването на рециклирани строителни материали в
строителството е слабо разпространено. Не се прилагат административни и
икономически стимули за насърчаване и рециклирането на отпадъците от
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строителство и разрушаване. Това в голяма степен допринася за ниските
нива на оползотворяване и рециклиране, които се наблюдават в страната
през този период.
Образуваните строителни отпадъци на територията на община Камено
са предимно формирани от физически лица вследствие на ремонтни
дейности. Много често населението събира смесено строителните
отпадъци с битовите.
Друг фактор, който влияе в голяма степен на величината на нормата на
натрупване е наличието на голямо количество нетипични отпадъци в
битовите отпадъци.
Към момента на изготвяне на настоящата програма на територията на
община Камено няма изградено специализирано депо за строителни
отпадъци. Предвижда се, в бъдеще, строителните отпадъци да се
обезвреждат на специално изградени клетки /част от Регионалният депо за
обезвреждане на отпадъци с.Полски извор/, включващо и инсталация за
предварителното им третиране и оползотворяване, в съответствие на
целите поставени в националното законодателство.
Отпадъците от строителна и строително-ремонтна дейност не се
отделят регулярно и няма конкретни данни за количествата и състава им.
Декларират се количествата, за които строителните фирми са се обърнали
към община за посочване на място и условия за депонирането им. При това
положение се обхващат само тези случаи, когато това действие се
извършва легално, а количествата се определят на база на вместимостта на
колите и няма конкретни замервания.
Друг сериозен проблем е и това, че много отпадъци от тези дейности се
изхвърлят нелегално край населените места и край междуселищните
пътища. За строителните обекти е характерно разделянето на строителните
отпадъци и земните маси от битовите отпадъци ако е имало такива.
3.1.3. Производствени отпадъци
Производствените отпадъци са отпадъците, образувани в резултат на
производствената дейност на физическите и юридическите лица (§1, т.32
от Допълнителните разпоредби на ЗУО).
На територията на общината се формира основното количество типични
производствени отпадъци в региона. Неопасните отпадъци и тези с
характер на битови отпадъци от производствените предприятия се
депонират на депо Братово за което се води строга отчетност.
Опасните отпадъци се предават за третиране на фирми притежаващи
съответното разрешение по чл. 37 от ЗУО.
Текущата практика е отпадъците от търговски обекти и
производствените отпадъци, образувани от малките и средни предприятия
да се събират и третират заедно с битовите отпадъци.
Част от формираните на територията на Община Камено
производствени отпадъци спадат към групата на опасните отпадъци.
Към опасните отпадъци следва да се причисля и медицинските
отпадъци от лечебните заведения по населени места (бинтове, марли,
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спринцовки за еднократна употреба и др.). Като количество тези отпадъци
не са много, тъй като населението на Общината не е многочислено.
Въпреки това, се изисква висока отговорност при провеждане на
дейностите по събиране, транспорт, временно съхраняване и последващо
третиране, с цел недопускане на пряк достъп до клиничните отпадъци на
случайни лица.
Към групата на опасните отпадъци се отнасят и силно действащите
отровни вещества за растителна защита, контролът върху които се
осъществява от МОСВ, МЗГ и МВР. Складовете за такива вещества към
бившите стопански дворове в Общината вече не функционират. С
ограничени количества препарати за растителна защита и изкуствени
торове боравят ежегодно почти всички производители на растителна
продукция (кооперативни фирми и частни земеделци). Поради високите
цени през последните години е неоправдано складирането на такива
вещества за по-дълго време от консуматорите. При това те се използват по
предназначение почти директно след закупуването им. Така в значителна
степен намалява риска от вредно въздействие на такива вещества както
върху хората, боравещи с тях, така и върху околната среда в разглежданата
територия.
Съгласно ЗУО, всички производствени отпадъци се водят на отчет пред
ИАОС, а в предходните години това се извършваше пред РИОСВ – Бургас,
която провеждаше и контрола по изпълнинието на фирмените програми за
управление на отпадъците.
3.1.4. Едрогабаритни отпадъци
На територията на община Камено няма изградено специализирано
депо за едрогабаритните отпадъци. Генерираните от домакинствата
едрогабаритни отпадъци се депонират с битовите отпадъци на Регионално
депо Братово, разположено в землището на с.Полски извор.
3.1.5. Отпадъци от паркове и градини. Биоразградими отпадъци
На територията на община Камено няма изградена система за разделно
управление на генерираните отпадъци от поддръжката и почистването на
парковете и градините и биоразградимите отпадъци от домакинствата и
заведенията за обществено хранене. Генерираните отпадъци се депонират
ведно с битовите отпадъци на депо за неопасни отпадъци „Братово“.
3.1.6. Отпадъци от опаковки
С Директива 2004/12/ЕО, ЗУО и Наредбата за опаковките и отпадъците
от опаковки са въведени изискванията и целите за оползотворяване и
рециклиране на отпадъци от опаковки. Със законодателството са въведени
изисквания към продуктите, след чиято употреба се образуват масово
разпространени отпадъци, редът и начините за тяхното разделно събиране,
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многократна употреба, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане,
включително целите за рециклирането или оползотворяването им.
Количествата опаковки, които в рамките на една година достигат до
крайния потребител поради краткия си жизнен цикъл се възприемат като
отпадъци в края на същата година.
3.2. Съществуващи практики за събиране и третиране на
отпадъците
На този етап отпадъците генерирани на територията на община Камено
не се подлагат на предварително третиране в съоръжение преди
депонирането им. Събраните битови отпадъци от съдовете за събиране на
смесени битови отпадъци директно се транспортират за обезвреждане на
съществуващото Регионално депо „Братово“.
Съгласно направените анализи в НПУО 2014-2020 г. се наблюдава
тенденция на постепенно нарастване на дела на предадените за
рециклиране битови отпадъци. В абсолютни стойности за страната това
нарастване е от 350 тона (2006 г.) до 159 770 тона (2011 г.), което за същия
период представлява нарастване от 0,01% до 5,8% от дела на общо
образуваните битови отпадъци. Най-съществените причини са
въвеждането на екологичната такса за депониране на битови отпадъци и
прецизирането на измерването на количествата депонирани отпадъци при
въвеждането на новите депа с електронно измерване на входящите
отпадъци.
3.2.1. Система за събиране и транспортиране на битови отпадъци
Дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци на
територията на община Камено се осъществява от „БКС – Камено”
(дейност Чистота).
Във всички селища на Община Камено има организирано
сметосъбиране.
В системата за организирано сметосъбиране се използват контейнери
тип “Бобър” с полезен обем 1.1 куб.м и кофи тип „Мева” с полезен обем
0.11 куб. м.
В парковите зони, зоните за отдих и тези с голям човекопоток като
търговски улици, площади, гара, автогара и др. са монтирани кошчета за
дребни отпадъци.
Извозването на ТБО от селищата с организирано сметосъбиране се
извършва по определен график и маршрут.
Техническата обезпеченост на Общината в добра. Машините за
сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци са „Шкода”, „Ман”
и „Форд”. Всяка от колите се обслужва от 1 шофьор и 2 работника.
Периодичността на извозване на отпадъците варира според
необходимостта от ежедневно за гр. Камено до 1-път седмично за
съставните селища.
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Производствени отпадъци се събират до местата на образуването им на
територията на фирмите и организациите.
Често срещана практика в гр. Камено е смесването на производствени с
битови отпадъци особено там, където мястото на прозводството се намира
в жилищната част на града /например: сервизи и др./.
Създадената система за сметосъбиране е в пряка зависимост от
съществуващата специализирана техника и съдове за битови отпадъци.
Често се констатира изхвърляне на отпадъци от домакинствата извън
съдовете за битови отпадъци, през зимните месеци се изхвърля не изгасена
сгурия в контейнерите, което предизвиква запалването им и много бързото
им изхабяване.
3.3. Системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки
На територията на град Камено системата за разделно събиране на
отпадъци от опаковки е организирана и се прилага съгласно сключен
договор от 2014 г. с организация по оползотворяване „Екоколект” АД – гр.
София.
Разделно се събират отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и метали,
като на характерни места са поставени специално обозначени за целта
съдове – за хартия, пластмаса и метал в жълт цвят, за стъкло – в зелен.
Съдовете за тези отпадъци се обслужват периодично от „Екоколект” АД
чрез неговия представител „Евроинпекс“ ООД, гр.Бургас.
Системата за разделно събиране на отпадъци от пластмаси, стъкло,
хартия и метали обхваща само Общинския център. Съгласно изискванията
на ЗУО и критериите за брой на обслужваното население по реда на чл.24,
т.1 а от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковките броят на
позициите и съгласувано с община Камено, фирмата – изпълнител е
разположила в 14 точки на характерни места в гр.Камено 42 броя
специално оцветени и пригодени съдове, в които отпадъците се събират
разделно още в местата на тяхното образуване.
Съгласно § 15 от ПЗР на ЗУО Целите по чл.31, ал.1, т.1 за подготовка
за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи
най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и
подобни отпадъци от други източници, се прилагат, както следва :
1. до 1 януари 2016 г. - най-малко 25 на сто от общото им тегло;
2. до 1 януари 2018 г. - най-малко 40 на сто от общото им тегло;
3. до 1 януари 2020 г. - най-малко 50 на сто от общото им тегло.
3.4. Предварително третиране и обезвреждане на отпадъците
Предварително третиране
На територията на община Камено няма площадка за временно
съхранение на битови отпадъци, с цел предварително третиране и
последващо рециклиране, оползотворяване или обезвреждане.
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Съгласно изискванията на чл.38, ал.1 от Наредба №6/27.08.2013 г. от
01.01.2007г. отпадъците предназначени за обезвреждане чрез депониране
следва да се подлагат на предварително третиране преди депонирането им.
По смисъл на Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за
изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации
за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци под “Предварително
третиране” разбираме - всички физични, термични, химични или
биологични процеси, включително сортирането, които променят
характеристиките на отпадъците, с цел да се намали обема им или
опасните им свойства, за да се улесни по-нататъшното им третиране или да
се повиши оползотворяемостта им.
Съгласно дефиницията за „предварително третиране” (в наредбата и в
директивата) изпълнението на поне една от целите на изискването за
промяна на характеристиките на отпадъците е достатъчно за да се счита, че
операцията представлява предварително третиране.
Съществуващата система за управление на отпадъците на територията
на Общината не разполага с технически съоръжения за осъществяване на
изискването за предварително третиране на цитираната по-горе Наредба. В
известна степен може да се приеме, че се осъществява предварително
третиране на битови отпадъци в процеса на събирането им от
специализираните автомобили при което в следствие на пресиращите
механизми на автомобилите се намалява от 1 до 5 пъти /в зависимост от
състава на събраните отпадъците/ обема на отпадъка предназначен за
обезвреждане, чрез депониране. Предварителното третиране на битовите
отпадъци, следва да бъде разглеждано едновременно с прилагането на
изискванията за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите
отпадъци, предназначени за депониране. Като основни методи за
предварително третиране на смесените битови отпадъци могат да се
разглеждат:
- разделно събиране при източника на образуване;
- сепариране (разделяне) по фракции на битовите отпадъци;
- биологични методи за третиране на биоразградимата фракция от
общия поток на битовите отпадъци;
- смесени методи на механично и биологично третиране на битовите
отпадъци.
Временно съхранение
Пестицидите са токсични химични вещества и някои от тях трудно се
разграждат, натрупват се в организма и в хранителната верига и се
прехвърлят от въздуха, водата и мигриращите биологични видове, като по
този начин се отлагат (депонират) на разстояние от мястото на тяхното
освобождаване. В резултат на това е наложена забрана за използването на
някои от тях и включването им в списъка на устойчивите органични
замърсители.
Негодните за употреба пестициди са опасни отпадъци (§ 1, т.12 от
допълнителните разпоредби ЗУО) и се класифицират като опасни
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отпадъци в Списъка на отпадъците съгласно Наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО.
Проблемите със залежалите пестициди възникват в страната след 1990 г., в
резултат на ликвидиране на бившите ТКЗС и АПК. Наличието на негодни
за употреба пестициди, както и такива, които се съхраняват на изоставени
или необезопасени места, представлява риск за околната среда и
човешкото здраве. Това налага предприемането на спешни мерки за
тяхното окончателно обезвреждане.
На територията на община Камено негодните за употреба пестициди се
съхраняват в склад, разположен в имот № 033158 на 300 м извън
населеното място източно от пътя в посока гр.Камено – с.Братово. Складът
е бил собственост на земеделска кооперация гр.Камено, но със Заповед №
РД-10-09/02.02.1994 г. на областния управител на гр.Бургас, складът е
определен като базисен за съхранение на препарати с изтекъл срок и
негодни за употреба. На основание горната заповед в склада се съхраняват
препарати от всички земеделски кооперации на територията на община
Камено.
В изпълнение на НПУДО, през последните години МОСВ активно
търси източници за финансиране на обезвреждането на залежалите
пестициди. По предложение на Дирекция „Управление на отпадъците и
опазване на почвите” МОСВ кандидатства с проект пред Швейцарската
конфедерация за финансова подкрепа за предприемане на действия за
обезвреждане на пестицидите с изтекъл срок на годност, съхранени по
начин, който е рисков за околната среда. Проектът на МОСВ за
“Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и
други препарати за растителна защита” е одобрен за изпълнение по
Българо-швейцарската програма за сътрудничество с изпълнителна
агенция ПУДООС. Към настоящия момент е приключил първият етап на
проекта - „Помощ за подготовка на окончателно проектно предложение”.
Дейностите по окончателния проект ще включват преопаковане, временно
съхранение, износ с цел обезвреждане (окончателно унищожаване) и
саниране на складове и терени, където се съхраняват пестициди. Срокът за
изпълнение на цялостния проект е предвиден в рамките на 2012-2019 г.
По Проекта на МОСВ за екологосъобразно обезвреждане на негодни за
употреба пестициди и други препарати за растителна защита с
финансовата подкрепа на Швейцария е извършен оглед на склада за
пестициди в град Камено от представители на БТ "Инженеринг" АД - гр.
София, изпълнители по Договор с МОСВ за извършване на
прединвестиционни проучвания за събиране, преопаковане, саниране и
обезвреждане на негодни препарати за растителна защита.
Обезвреждане
Депото е разположено в землището на с. Полски извор, община
Камено. И теренът е регистриран под № 000039 с площ 12 ха по скица
1559/2003 г.
Депото е заобиколено от земи от горския фонд. Депото е оградено с
телена мрежа и входен портал. На терена е оформена площадка за
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обслужващи дейности. Извън оградата на депото около площадката е
оформена отбивна канавка, която има предназначение да отбива
повърхностни води от територията на депото.
Депото е в експлоатация от 1982 г. Създадено е като пилотно
регионално депо за битови и производствени неопасни отпадъци за
общините Бургас, Камено, Созопол и Средец. През целия период е
ползвано от общините Бургас и Камено /с малки изключения/, частично от
Средец до приватизацията на Промет с претоварната станция и никак от
Созопол.
По данни от представения от общината План за привеждане в
съответствие на депото, на площадката са депонирани 1 513 021 т.
отпадъци. Височина на натрупване от 37 до 41 м. През последните години
се забелязва ежегодно увеличаване на количества на приеманите отпадъци
и особено през трите летни месеца на 2005 г.
Проектният капацитет на депото е 3 000 000 куб.м., а остатъчния
изчислен при проведените през 2006 г. замервания от консултантите
разработващи регионалния проект е около 300 000 т.
Експлоатацията на депото е възложена на фирма „Чистота” - Бургас.
Операторът “Чистота” ЕООД има одобрен проект за реконструкция и
привеждане в съответствие с изискванията на Наредба No 8/2004 г. за
условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на
други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на
отпадъци. За депото е изготвен геоложки, хидрогеоложки и хидроложки
доклади, експертна оценка за стабилността на преградната дига,
топографска снимка и план на депото и обслужващите съоръжения.
Мониторинг на подземните и повърхностните води се провежда
редовно. Специализираният персонал на “Чистота” ЕООД за
експлоатацията на депото включва технически ръководител, контрольори,
2-ма булдозеристи, тракторист, булдозерист и общи работници. Фирматаоператор води дневник за приетите отпадъци (на база регистрацията на
електронната везна).
През 2015 г. предстой въвеждане в експлоатация на новото регионално
депо. Депото е изградено по проект „Изграждане на регионална система за
управление на отпадъците в регион Бургас”, финансиран по Оперативна
програма „Околна среда 2007 - 2013”. Новото депо битови отпадъци е
изградено в ПИ № 000046, 000047, 000014, в землището на с.Полски извор,
община Камено и ще обслужва следните община : Айтос, Бургас, Камено,
Карнобат, Поморие, Руен, Средец и Сунгуларе. Този проект включва най –
добрите практики на ЕС за управление на отпадъците от домакинства.
Регионалното депо е разположено на 2 км южно от с. Братово, на 650 м
западно от действащото сметище на общините Бургас и Камено и на около
10 км от гр. Бургас. Предвижда се депонирането да се извърши върху терен
с обща площ от 23 ха, на която ще се депонират 2 000 000 млн. м3 или 1
640 000 тона битови отпадъци, както следва:
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- Първи етап – ще се депонират 450 000 + 450 000 м3 отпадъци на площ
от 6 + 5.0 ха, като периода му на експлоатация ще е 10 години;
- Втори етап – ще се депонират 350 000 м3 за период от 4 години, върху
площ от 4.5 ха;
- Трети етап – ще се депонират над 500 000 м3 битови отпадъци за 6
години, върху площ от 7.5 ха.
За експлоатацията на депото има издадено комплексно разрешително
№ 385-Н0-И0-А0-ТГ2/2013 г.
3.5. Предодвратяване
замърсявания с отпадъци

и

намаляване

на

риска

от

стари

При извършените от РИОСВ - Бургас проверки в общината е
констатирано, че е извършено почистване и е преустановена
експлоатацията на селските сметища. Дейността им е прекратена, терените
им са заравнени и запръстени. Констатираните нерегламентирани
замърсявания са инцидентни, вкл. нерегламентирани изхвърляния на вече
почистените терени.
3.6. Внасяне и изнасяне на отпадъци
Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета
относно превози на отпадъци регулира надзора и контрола при превоза на
отпадъци с цел съхраняване, опазване и подобряване на качеството на
околната среда и влиза в сила от 12 юли 2007 г. Регламент (ЕО) №
1013/2006 има две процедури и два списъка за контрол на превоза на
отпадъци.
Данни за трансграничен превоз на опасни отпадъци за периода 19992010 г. са налични на интернет страницата на Евростат. За България
публикуваната информация е за периода 2007-2010 г.
В съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 и в
изпълнение на задълженията на Република България по Базелската
конвенция за контрол на трансгранично движение на опасни отпадъци и
тяхното обезвреждане МОСВ изпраща годишни доклади до Европейската
комисия.
В съответствие с националното законодателство, вносът на отпадъци,
предназначени за обезвреждане е забранен.
Вносът на отпадъци, предназначени за оползотворяване, е позволен, но в
някои случаи е трудно да се разграничат операциите по обезвреждане от
операциите по оползотворяване на отпадъци.
В тази връзка, ролята на общинската администрация в контрола на
спазването на тази забрана е особено важна, тъй като тя познава много
добре предприятията, извършващи дейности с отпадъци на територията на
общината.
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В Общината няма постъпили искания за внасяне на отпадъци, с цел
тяхното оползотворяване в съоръжения /инсталации на територията на
общината.
В Общинската администрация няма подадена информация за
физически или юридически лица, които биха желали да осъществяват
износ на отпадъци.
За отпадъците, които се генерират в резултат от жизнената дейност на
жителите на община Камено са намерени подходяши решения за
екологосъобразно управление и не са извършвани, нито се планира да
бъдат извършвани, проучвания за износ на отпадъци.
3.7. Администриране на дейностите по управление на отпадъците
3.7.1. Задължения на общинските администрации във връзка с
управление на отпадъците на тяхната територия
Кметът на Община Камено организира управлението на дейностите по
отпадъците, образувани на нейна територия, съобразно изискванията на
Закона за управление на отпадъците /ЗУО/. Кметът на Община Камено
отговаря за:
осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци –
контейнери, кофи и други;
събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до
регионално депото за неопасни отпадъци, разположено в землището на с.
Полски извор или други инсталации и съоръжения за оползотворяването
и/или обезвреждането им;
почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено
ползване;
избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депото за битови отпадъци или на други инсталации или
съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждане на битови отпадъци;
организирането
на
събирането,
оползотворяването
и
обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани
от домакинствата на територията на съответната община;
разделното събиране на битови отпадъци на територията на
общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон,
метали, пластмаси и стъкло;
организирането на разделно събиране на опасните битови
отпадъци и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане;
разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими
отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите
елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването
им за компостиране или анаеробно разграждане;
почистването от отпадъци на общинските пътища;
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предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени
за това места и/или създаването на незаконни сметища и организиране на
почистването им.
Кметът на Община Камено е отговорен за управлението на
специфичните отпадъчни потоци, като изпълнява своите задължения чрез
сключване на договор с организации по оползотворяване на отпадъци или
с ПУДООС.
В община Камено управлението на отпадъците е съсредоточено в
Отдел „Управление на общинската собствеността” към общинската
администрация и дейност „Чистота” към Общината. Отделът изготвя
общинските програми, планове и наредби, координира действията между
различните участници в процеса, организира мониторинга и контролира
дейността на фирмите и изпълнението на програмите им. Изключение
представлява само управлението на строителните отпадъци. Регулирането
на тази дейност се води от дейност „Чистота” при Общината.
Дейностите по събиране и транспортиране на отпадъците, почистване
на местата за обществено ползване се извършва от дейност „Чистота” към
община Камено.
3.7.2. Регионалните сдружения за управление на дейностите по
отпадъците
Общините, които изграждат или ползват общо регионално депо или
съоръжение за третиране с регионален характер, учредяват регионални
сдружения - юридически лица, или сключват споразумение помежду си с
цел управление на отпадъците на регионален принцип в съответствие с
регионите, определени в НПУДО.
Регионалното сдружение на общини за управление на отпадъците
осъществява дейността си при спазване на:
1. йерархия на управление на отпадъците;
2. принципа за равнопоставеност;
3. принципа на свободно сдружаване и взаимен интерес на общините,
като не могат да се запазват привилегии за учредителите;
4. принципа на прозрачност и отговорност.
Общинският съвет приема решение за учредяване и участие на
общината в сдружението или за сключване в споразумение между
общините. Регионалното сдружение разработва регионална програма за
управление на дейностите по отпадъците.
Общините се споразумяват по ключови въпроси, свързани с управление
на дейностите по отпадъците и могат да делегират някои специфични
правомощия за вземане на решения на Регионалното сдружение на общини
за управление на отпадъците. То се създава с цел да се оптимизират
разходите по предлаганите услуги за събиране, транспортиране,
предварително третиране и обезвреждане на отпадъците. Общините си
сътрудничат при осъществяването на дейностите, като съблюдават
разходите да са поносими за всички членове. Таксата за приемане на
отпадъците за третиране в регионалните съоръжения в това число
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депониране и предварително третиране следва да бъде определена при
равни условия за всички общини, ползващи общото регионално
съоръжение. Необходимо е да се отчете и факта, че сдружаването между
общините е едно от задължителните изисквания за финансиране на
проекти по Оперативна Програма ”Околна Среда”, където общините и
сдруженията на общини са основни бенефициенти (Регионално депо
Братово). Ключовата цел е не само да се създаде юридическо лице, което
би могло успешно да кандидатства за финансиране по ОП ”ОС”, но и да се
създаде субект, който да има устойчив институционален капацитет за
управление на регионалната система по време на и след изтичане на срока
на проекта. Европейските практики показват, че създаването на
регионални сдружения на общините е успешен модел на управление на
отпадъците при реализирането на регионални инвестиционни проекти.
Общинското сътрудничество води до подобряване качеството на
съответните услуги и по-голяма прозрачност на процесите, свързани с
управление на отпадъците, като създава ефективна рамка за посрещане на
нормативните изисквания на ЕС и осигурява подкрепа за мерките, които се
прилагат при регионално управление на отпадъците. Регионалните
съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци, които са изградени
или се изграждат със средства, осигурени със закона за държавния бюджет
на Р България или друго национално или международно финансиране, се
използват съгласно мерките предвидени в НПУДО.
Като реално изпълнение на всичко казано до тук е Проект № DIR5102118-1-22 „Изграждане на регионална система за управление на
отпадъците в регион Бургас”, който се изпълнява по Договор за
безвъзмезна финансова помощ № DIR-5102118-С001, финансиран по
Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”, чрез Европейския фонд
за регионално развитие и държавния бюджет на Република България.
Община Камено е член в „Регионално сдружение за управление на
отпадъците – регион Бургас” с бенефициент е Община Бургас в
партньорство с общините Айтос, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие,
Руен, Средец и Сунгурларе.
3.7.3. Нормативна уредба
Местното законодателство отнасящо се до управление на отпадъците е
регламентирано от Общински съвет с Наредби. Основната Наредба
прилагаща се в тази област е Наредба за управление на отпадъците на
територията на Община Камено, приета Решение № 29 от 30.01.2014 г. на
Общински съвет Камено.
Чрез Наредба № 1 за поддържане и опазване на общественият ред,
чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на
Община Камено се определят и допълнителни изисквания, които да бъдат
спазвани от причинителите и притежателите на отпадъци, на територията
на Общината.
3.7.4. Програми
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Кмета на Община Камено е отговорен за разработването и
изпълнението на Програма за управление на отпадъците, за територията на
общината. Програмата за управление на отпадъците е неразделна част от
общинската Програма за опазване на околната среда, която се разработва,
приема и отчита по реда на Глава пета от Закона за опазване на околната
среда.
Програмата се разработва и приема за период, който следва да съвпада
с периода на действие на Националния план за управление на отпадъците и
се актуализира при промяна във фактическите и/или нормативните
условия. Програмата се разработва в съответствие със структурата, целите
и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците. Тя
включва необходимите мерки за изпълнение на задълженията на кмета на
Община Камено в съответствие с действащото екологично
законодателство.
Първоначалната програма за управление на отпадъците на община
Камено е изготвена през 1998 г. с период на действие до 2010 г. През 2006
г. е разработена актуализация на програмата за управление на отпадъците
утвърдена с Решение № 25 от 16.02.2006 г. на Общински съвет Камено.
3.7.5. Информация и отчетност
Кметът на Община Камено информира ежегодно в срок до 31 март
Общински съвет Камено за изпълнението на Програмата през предходната
календарна година.
3.7.6. Контрол
В Община Камено контролната дейност, свързана с налагането на
санкции се извършва от Кмета на Общината, респективно от един еколог, в
чиито функции са включени и задълженията по прилагане на екологичната
нормативни база, малък щат инспектори (2 души), определени длъжностни
лица със Заповед на Кмета на Общината.
Кметът на Общината организира и контролира закриването,
рекултивацията на терените и последващия мониторинг на депата,
намиращи се на територията на съответната община.
3.7.7. Санкции
Кметът на Община Камено или оправомощените от него лица, имат
правото да налагат глоби и имуществени санкции на физически и
юридически лица за нарушенията, посочени в Закона за управление на
отпадъците и Наредбата за управление на отпадъците, поддържане и
опазване на чистотата на територията на територията на общината. За
констатираните нарушения по Закона за управление на отпадъците,
Наказателните постановления се издават от контролния орган, съгласно
правомощията дадени в Глава пета, Раздел V от ЗУО.
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Кметът на Община Камено издава Наказателни постановления за
констатираните нарушения по приетата от Общинки съвет – Камено
Наредба за управление на отпадъците на територията на община Камено.
По бюджета на съответната община постъпват сумите от глоби и
имуществени санкции по Глава шеста от Закона за управление на
отпадъците - когато Наказателните постановления са издадени от кмета на
общината.
3.8. Финансиране на дейностите по управление на отпадъците
За изпълнение на дейностите по управление на отпадъците на
територията на общината за предходния период са използвани следните
основни източници на финансиране : Такса „битови отпадъци”,
„Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, Държавен бюджет а
за програмния период 2014-2020 г. могат да се използват средствата по
Оперативна програма Околна среда за следващия програмен период 20142020 г., държавен бюджет, Предприятие за управление на дейностите по
околна среда /ПУДООС/, към МОСВ или друго външно финансиране.
Основният финансов механизъм за акумулиране на средства за
финансиране на дейностите по управление на битовите отпадъци, следващ
принципа „замърсителя плаща” е регламентиран със Закона за местните
данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 10.12.1997 г.), Глава трета “Местни
такси”, Раздел I “Такса за битови отпадъци”. Съгласно закона, “такса
битови отпадъци” се заплаща за услугите по събирането, извозването и
обезвреждането в депа или други съоръжения за битовите отпадъци, както
и за поддържането 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 заплаща по ред, определен от Общински съвет Камено. Размерът на такса „битови отпадъци” за периода 2012 – 2014 г., по
години е показан в следващата таблица.
Таблица 3.8.1. Такса „Битови отпадъци” за периода 2012 – 2014 г.
Такса за битови Домакинства
отпадъци
лица), ‰
2012 г.
2013 г.
Градове
2.6
2.6
Сметоизвозване
1.0
1.0
Депониране
0.8
0.8
Улично почистване 0.8
0.8
Села
2.6
2.6
Сметоизвозване
1.0
1.0
Депониране
0.8
0.8
Улично почистване 0.8
0.8

(физически Юридически лица, ‰
2014 г.
2.6
1.0
0.8
0.8
2.6
1.0
0.8
0.8

2012 г.
8.5
2.0
3.0
3.5
8.5
2.0
3.0
3.5

2013 г.
8.5
2.0
3.0
3.5
8.5
2.0
3.0
3.5

2014 г.
8.5
2.0
3.0
3.5
8.5
2.0
3.0
3.5
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Постъпления в бюджета от такса за битови отпадъци и изразходвани
средства за управление на битовите отпадъци за периода 2012 – 2014 г. е
показан в следващата таблица.
Таблица 3.8.2. Постъпления в бюджета от такса битови отпадъци и
изразходвани средства за управление на битовите отпадъци за периода
2012 – 2014 г.
Година
Лева
Приходна част
Такса
битови
отпадъци
Физически лица
Юридически лица
Разходна част
Разходи
за
управление
на
отпадъците
За сметосъбиране и
сметоизвозване
За депониране
За почистване на
улици

2012
одобрено
отчетено
910 319
982 028
1 002 234
982 028

2013
одобрено
отчетено
934 951
1 000 977
1 007 874
1 000 977

2014
одобрено
отчетено
877 386
993 878
1 007 874
993 878

113 839
888 395
910 319
887 237

106 443
875 585
848 995
823 909

114 326
893 548
934 951
909 348

114 882
886 095
941 589
917 697

118 882
888 992
877 386
851 786

86 934
906 944
1 127 404
1 101 911

395 447

310 874

402 929

333 953

361 600

569 095

23 082
491 790

25 086
513 035

25 603
506 419

23 892
583 744

25 600
490 186

25 493
532 816

Съгласно чл.60 и чл.64, Раздел ІV Финансиране на обезвреждането на
отпадъци чрез депониране от ЗУО и Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и
начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, общините
предоставят обезпечения, под формата на отчисления, превеждани по
банкова сметка за чужди средства на РИОСВ. Съгласно разпоредбите,
обезпеченията ще покриват разходи по закриване на депата и
следексплоатационни грижи, както и за обезвреждане на отпадъци на
регионално или общинско депо. През посочения период община Камено
няма просрочени задължения и дължимите суми са превеждани в срок.
През 2011 г. отчисленията по реда на отмененотото Постановление №
207от 16 септември2010 г. на Министерски съвет и по реда на чл.74е ЗУО е
определено по 6 лв. на тон. През 2012 г., размерът на отчислението се
изчислява по 18 лв. на тон, а през 2013 г. достига размер от 30 лв. на тон.
Внесените дължими суми са посочени в следващата таблица.
Таблица 3.8.3. Отчисления на Община Камено по чл.60 и чл.64 от ЗУО
Година
Чл.60 от ЗУО
Чл.64 от ЗУО
Общо

2012
41 123.92
56 078.10
97 202.02

2013
39 154.65
88 987.80
128 142.45

2014
43 660.32
71 136.92
114 797.24

Общо
123 938.89
216 202.82
340 141.71
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Отчисленията се заделят от такса битови отпадъци съгласно Закона за
управление на отпадъците и Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина
за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията,
като се предвиждат в План-сметката за разходите по управление на
отпадъците за съответната година и се гласуват от Общинския съвет. Като
цяло обаче такса битови отпадъци не може да покрие всички инвестиции,
които се предвиждат като ангажимент на общините.
Поради очакваният нисък прогнозен бюджет от ОПОС 2014-2020 г. за
приоритетната ос свързана с управлението на отпадъци е необходимо да
бъдат обмислени различни възможности за осигуряване на финансиране на
инвестиционната програма, предвид невъзможността за осигуряване на
финансиране на всички дейности по линия на такса битови отпадъци.
Отчисленията по чл.60 и чл.64 съгласно Наредба № 7 от 19.12.2013 г.
могат да се използват от общините за закриване и рекултивация на старите
депа, за собствения принос по Програма ОПОС за изграждане на депата, за
модернизация и доизграждане на регионалните депа и т.н., след доказване
на необходимата готовност и представяне на съответната документация.
ІV. Основни цели на програмата и мерки, обезпечаващи
прилагането им
4.1. Компоненти на отпадъчния поток и отговорности за
управление на отпадъците от тях
В таблица 4.1.1. са показани основните компоненти битови отпадъци и
отговорностите за управлението им.
Таблица 4.1.1. Компоненти битови отпадъци и отговорности
Компоненти
Хартия (весници,
списания)
Хартиени опаковки
Картон
Пластмасови опаковки
Други пластмаси
Метални опаковки
Метални ОЕЕО
Други метали
Стъклени опаковки
Други стъкла
Текстил
Зелени отпадъци
Кухненски – градински
отпадъци

Отговорно лице
Община
Производители
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
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Други отпадъци
Опаковки, съдържащи
се в смесени битови
отпадъци
ОЕЕО
Опасни битови
отпадъци

Х
Х
Х
Х

Анализът на таблицата показва следното:
* За компонентите хартия /картон и метали/ има функционираща
система за събиране, обработване и търгуване на тези материали. Въпреки,
че основната част идва от търговските предприятия, част от материалите
идват също така и от домакинствата. Високите цени на тези материали
понастоящем поддържат голямо количеството рециклирани материали.
* За опаковките Българското законодателство предвижда ръст в
процента на събраните и оползотворени материали за което грижата е
поета от производителите.
* Общината трябва да се грижи предимно за следните компоненти:
• Хартия, пластмаса, метали, стъкло и по възможност дървени
отпадъци;
• Кухненски, градински, зелени отпадъци често наричани също така
„био-отпадъци”;
• Други смесени битови отпадъци;
• Битови опасни отпадъци;
• Едрогабаритни отпадъци.
4.2. Предодвратяване и намаляване образуването на отпадъци
4.2.1. Определение
Предотвратяването образуването на отпадъци се състои от следните
елементи:
• Стриктно избягване на отпадъците;
• Намаляване на генерирането на отпадъци при източника;
• Насърчаване на повторната употреба;
• Рециклиране при източника.
Стриктното предотвратяване включва пълното избягване на
генерирането на отпадъци, чрез реално премахване на вредните вещества
или чрез намаляване на материалния и енергийния интензитет в
производството, потреблението и разпространението. Примерите за точно
прилагане на предотвратяването включват такива които се отнасят до:
* Опасните свойства на определени съставки, компоненти в
продуктите, като се налага тяхното избягване и/или заместване с
материали, които не са опасни за човека или околната среда (например –
чрез забрани за използването /влагането/ на полихлорираните бифенили
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или озоноразрушаващите вещества, или премахване на тежките метали от
батериите на мобилните телефони);
* Количество, като избягване употребата на материали или на етапи в
производството/потреблението (например – чрез купуване на плодове и
зеленчуци от открити пазари или от секцията за плодове и зеленчуци в
супермаркета, вместо купуването на пакетирани плодове или чрез
премахване на междинното опаковане на козметични продукти и пасти за
зъби).
Намаляване при източника включва минимизиране употребата на
токсични или вредни вещества и/или минимизиране консумацията на
материали или енергия. Примерите за намаляване при източника включват
такива, които се отнасят до:
* Опасните свойства на определени съставки, компоненти в
продуктите, като намаляване употребата на вредни вещества в продуктите,
в системите за производство и продажба, както и в системите за
консумация и депониране и намаляване употребата на вещества, които
пречат на повторната употреба или рециклирането (например –
пластмасови етикети върху хартия, използване на хлорирани разтвори като
почистващи средства);
* Количество, използване на по-малки количества ресурси за
осигуряване на същия продукт или услуга (например – намаляне
дебелината на покритието, въвеждане на системи за повторна употреба или
пълнене, миниатюризация, ресурсно ориентирани покупки и потребление)
и използване на по-ресурсно независими строителни подходи и материали.
Повторната употреба на продуктите включва многократната
употреба на продукта в оригиналната му форма, по оригиналното му
предназначение или като алтернатива, с или без допълнителна обработка.
Примерите за повторна употреба на продуктите включват такива, които се
отнасят до:
* Повторна употреба след допълнителна обработка, като измиване и
повторно пълнене на стъклени и пластмасови бутилки и обработка и
използване на празни варели от лепила за варели за петрол;
* Повторна употреба без допълнителна обработка, като използване на
торбички за пазар повече от един път.
Рециклирането при източника включва дейности, които позволяват
използването на даден материал след обработка на територията на
производителя на отпадъка. Примери:
* Използване след биологично третиране, като домашно компостиране;
* Използване след пречистване, като повторна употреба на вода след
пречистване на разтвори след дестилация и т.н.
4.2.2. Предодвратяване образуването на битови отпадъци от
домакинствата
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Предотвратяването образуването на отпадъци е задача на генераторите
на отпадъци. Генераторите на отпадъци, решават чрез своите дейности
дали ще произвеждат отпадъци или не.
Досега не е имало информационни компании относно възможностите
за предотвратяване образуването на отпадъци от домакинствата или
някакви икономически стимули за предотвратяване на отпадъците в
общината. Повечето от домакинствата дори не са запознати с
предотвратяването на отпадъците. Предотвратяването на отпадъци като
поправка на обувки, запазването на стари мебели, да не се похабява храна
обикновено са следствие от доходите или бюджета на производителите на
отпадъци, а не съзнателно решение за предотвратяване на отпадъците.
Активното участие на населението в предотвратяването и
рециклирането на отпадъците в общината не е било приоритет в
управлението на отпадъците през последните години. Установените
традиции през 80-те години за предаване на разделно събрани отпадъци
срещу заплащане не се прилагат, а от друга страна масово навлязоха в
практиката предварително опаковани продукти и напитки в бутилки за
еднократна употреба. Хората масово приеха новото удобство на тези
продукти.
Краткият анализ на различните отпадъци в състава на битовите
отпадъци и общите възможности за предотвратяване на тези отпадъци ще
покаже къде и до каква степен частните домакинства наистина могат да
избегнат отпадъците. В отпадъците от домакинствата преобладават
отпадъците от ежедневието и в общината се характеризират съгласно
посоченото в Таблица.
Таблица 4.2.2.1. Възможности за предодвратяване образуването на
отпадъци от домакинствата
Компоненти
Отпадъци
кухнята
„зелени”
отпадъци
градината

Хартия
опаковка)

от
и
от

(не

Произход
Отпадъците от
кухнята
произхождат
главно
от
приготвянето на
храна.
„Зелените”
отпадъци идват
от поддръжката
на дворове и
градини
От
вестници,
списания
и
рекламни
брошури

Мерки за предотвратяване
Предотвратяването на отпадъците от
кухнята:
* Да не се хаби прана, а ястията да се
приготвят в нужното количество;
* Отпадъците от кухнята да се дават за
храна на животните;
* Да се компостират у дома.
„Зелените” отпадъци от поддържането
на градината и личното стопанство (при
отглеждането на зеленцучи) да се
компостира в двора на домакинството.
Предодвратяването на отпадъците от
вестници е непрактично. Вестниците са
важно
информационно
средство.
Количеството
на
вестниите
и
списанията обикновено нараства с
благосъстоянието
на
населението.
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Опаковки

Съставени
в
голямата си част
от пластмаса (40
до
50%)
и
картон
(30%),
освен това от
композитни
материали,
метални кутии,
стъкло.

Други отпадъци

Тук
влизат
батерии, обувки,
тъкани, мебели,
електрически и
електронни
уреди,
строителни
отломки и други

Предодвратяването
би
означавало
преминаване към електронни медии
като радио, телевизия и в частност
интернет.
Възможността за предотвратяване на
тези материали от домакинствата е
крайно ограничена. Напитките в
бутилки за многократна употреба
намаляват. Има следните възможности
за предотвратяване:
* Пазаруване със собствени торби,
вместо приемане или купуване на
пластмасови тобри в магазините;
* Избор на стоки, които са по-малко
опаковани;
* Предпочитание към бутилките за
многократна употреба.
Мерките за предотвратяване за тази
група отпадъци са:
* Да не се използват чинии и прибори за
еднократна употреба;
* Дрехи, обувки, мебелите и уредите
при възможност да се използват найдълго;
* Да се предпочита поправка пред
подмяна.

4.2.3. Предотвратяване и рециклиране на отпадъците в търговския
и промишления сектор
По принцип съществуват две основни сфери за предотвратяване в
търговския и промишлен сектор:
1. Компаниите прилагат мерки за намаляване на техните отпадъци.
2. Компаниите прилагат мерки за намаляване на отпадъците, което ще
се появи, когато в края на жизнения цикъл на произведените от тях
продукти те ще се загубят, като такива. Тези мерки попадат в принципа
“Отговорност на производителя”, който е част от настоящата програма и е
детайлно разгледан при постигането на целите за оползотворяване и
рециклиране на отпадъците. Когато става въпрос за намаляване на
отпадъците в промишления сектор, винаги основната препоръка е насочена
към осъвременяване и оптимизиране на производствения процес. Тази
тема обикновено е обвързана с термина “чисто производство” и “найдобри налични технологии”. Този подход основно е приложим за
предприятията. Най-голяма част от отпадъците от търговската дейност са
отпадъците от : производството, строителни отпадъци и отпадъци от
офисите. Отпадъците от опаковки, които основно се произвеждат от
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търговските предприятия при разопаковането на отделните продукти като
дървесина от палетите, фолио, торби, хартия, кенове и смачкан картон се
използват от организациите за отговорност на производителя, които дори
заплащат за осигурените материали, ако са подходящо сортирани.
4.3. Увеличаване на количествата рециклируеми и оползотворени
отпадъци
Увеличаването на количествата рециклирани и оползотворени
отпадъци води до минимизиране на количествата на рециклируемите
отпадъци в общия поток на отпадъците, постъпващи на депо.
Формулирането на количествени цели за рециклиране и оползотворяване,
засягащи определени приоритетни потоци отпадъци е практическа мярка
за налагане на рециклирането/оползотворяването. Приоритет е
рециклирането по материали пред енергийното оползотворяване.
Въвеждането на разделно събиране, при източника на генериране на
отпадъци, ще доведе до увеличаване количествата на събираните фракции.
Приоритет ще има въвеждането на схеми за разделно събиране и
рециклиране за следните групи отпадъци:
* отпадъци от опаковки и други битови отпадъци, подходящи за
рециклиране (отпадъци от хартии и картони, пластмаси, метали и др.);
* отпадъци от офиси, административни сгради и учреждения;
* биоразградими отпадъци от домакинствата и заведенията за
обществено хранене;
* едрогабаритни отпадъци;
* отпадъци от строителство и разрушаване на сгради;
* негодни за употреба автомобилни гуми;
* излезли от употреба моторни превозни средства;
* масово разпространени опасни отпадъци, като отработени масла и
отпадъчни нефтопродукти, негодни за употреба батерии и акумулатори,
луминесцентни лампи и др.
4.3.1. Цели за рециклиране и оползотворяване на отпадъци
4.3.1. Национални цели
Биоразградими отпадъци
Съгласно §1, т.3 от допълнителните разпоредби на Закона за
управление на отпадъците „Биоразградими отпадъци” са всички отпадъци,
които имат способността да се разграждат анаеробно и аеробно, като
хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и други.
Разпоредбите на чл.31, ал.1, т. 2 ЗУО изискват:
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- до 31 декември 2013 г. ограничаване на количеството депонирани
биоразградими битови отпадъци до 50 на сто от общото количество на
същите отпадъци, образувани в Р България през 1995 г.; и
- до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани
биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на
биоразградими отпадъци, образувани в Република България през 1995 г.
Съгласно НПУО 2014-2020 г. предвид това, че целите за депониране са
определени общо за страната, същите са преизчислени за жител към
съответната година, както е показано в следващата таблица. Cледните цели
следва да бъдат постигнати в периода 2010-2020 г.:
Таблица 4.3.1.1. Цели за ограничаване на количеството депонирани
биоразградими отпадъци
Година

1995
2013
2020

Цел за
ограничаване на
количествата
депонирани
биоразградими
отпадъци
% от
количеството
през 1995 г.
50 %
35 %

Количества
допустими за
депониране
битови
биоразградими
отпадъци,
тона

2 247 500
1 123 750
786 625

Население
към
съответната
година,
жители

Допустими
количества
депонирани
биоразградими
отпадъци за
жител,
кг/жит/год

7 242 974
6 950 436

155.2
113.2

Допустимото количество депонирани биоразградими отпадъци за
жител е използвано за изчисляване на целите за ограничаване на
количествата депонирани биоразградими отпадъци по региони за
управление на отпадъците.
Целите за ограничаване на количеството депонирани биоразградими
отпадъци са представени на следващата фигура.
Фигура 4.3.1.1. Цели за отклоняване на биоразградими отпадъци
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Съгласно §1, т.2 от допълнителните разпоредби на ЗУО "Биоотпадъци"
са биоразградими 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.
Член 8, ал. 1 от Наредба за разделно събиране на биоотпадъците (обн.
ДВ 107/13.12.2013 г.) задължава кметовете на общини във всеки от
регионите за управление на отпадъци по чл.49, ал.9 от ЗУО да постигат
следните регионални цели за разделно събиране и оползотворяване на
битови биоотпадъци:
1. до 31 декември 2016 г. - не по-малко от 25 на сто от количеството на
битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.;
2. до 31 декември 2020 г. - не по-малко от 50 на сто от количеството на
битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.;
3. до 31 декември 2025 г. - не по-малко от 70 на сто от количеството на
битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.
Съгласно НПУО 2014-2020 г. изчислените по този начин цели за
разделно събиране на биоотпадъци общо за страната са представени на
следващата фигура.
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Фигура 4.3.1.2. Цели за разделно събиране на битови био-отпадъци

Изпълнението на целите за разделно събиране и оползотворяване на
битови био-отпадъци се осигурява чрез:
• Прилагане на мерките, предвидени за реализация в изготвените
прединвестиционни проучвания за финансиране по ОПОС 2007 – 2013 г. в
съответните региони за управление на отпадъците;
• Прилагане на домашно компостиране и разделно събиране на
битовите био-отпадъци в останалите региони и допълване на мерките в
регионите, за които има изготвени прединвестиционни проучвания;
Направени са следните допускания във връзка с прилагането на
домашно компостиране и разделно събиране на био-отпадъци:
Домашно компостиране
В изготвените сценарии е включено населението което прилага
домашно компостиране. Броят на необходимите компостери е определен
при допускане, че 1 компостер обслужва едно домакинство в съответния
регион. Средното количество компостирани биотпадъци от един
компостер е от 150 кг/г.
Разделно събиране на битови био-отпадъци
При изготвяне на предвижданията за разделно събиране на битови биоотпадъци са възприети допусканията определени в Модел и поетапен план
за действие за управление на биоотпадъците в България, разработен в
рамките на проект „Разработване на нормативна уредба за управление на
биоотпадъците и създаване на система за осигуряване качеството на
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компоста и Национална организация за осигуряване на качеството на
компоста”. Направените допускания по отношение на фракциите
„хранителни отпадъци” и „растителни отпадъци” са представени в
следващата таблица.
Таблица 4.3.1.2. Допускания за разделно събиране на битови биоотпадъци
Показател

Хранителни
отпадъци
Потенциал
на
хранителните
отпадъци
Участие
на
домакинствата
Потенциално
ниво на събиране
от участващите
домакинства
Предполагаеми
нива на събиране
на участващите
домакинства
Обхванато
население
Общо
реалистично ниво
на събиране
Ниво на събиране
на хранителните
отпадъци
Събрани
отпадъци
от
жител обхванато
население
Количество
на
градинските
отпадъци
в
състава
на
битовите
отпадъци
Общо ниво на
събраните
градински
отпадъци
Предполагаеми
нива на събиране
Обхванато
население

Мярка

%

Тип населено място
под
3 3-25 хил. 25-50
50-150
хил.
жители
хил.
хил.
жители
жители
жители
15.60 %
23.20 %
28.00 %
30.60 %

над 150
хил.
жители
28.90 %

кг/жител

38.8

68.7

93.8

107.1

118.5

%

75 %

60 %

50 %

50 %

50 %

кг/жител

28.314

41.2032

46.9

53.55

59.245

%

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

%

40 %

100 %

100 %

100 %

100 %

кг/жител

9.06

32.96

37.52

42.84

47.40

%

24 %

48 %

40 %

40 %

40 %

кг/жител

30.20

54.94

75.04

85.68

94.79

%

30.90 %

21.70 %

13.10 %

11.00 %

11.00 %

кг/жител

74.8

64.2

43.2

38.5

45.1

кг/жител

37.39

32.12

21.94

19.25

22.55

%

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

%

40 %

100 %

100 %

100 %

100 %
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Прието е, че системата за разделно събиране на битови био-отпадъци
ще бъде въведена до 2019 г. и участието на населението в разделното
събиране ще е съобразено с изграждането на съответните инсталации.
Въз основа на нормативните изисквания и допускания в НПУО 2014 –
2020 г. са формулирани следните сценарии за бъдещото развитие на
политиката по управление на отпадъците:
Сценарий 1 „Нулев сценарий” – При този сценарий се приема, че:
• за 19-те регионални сдружения зауправление на отпадъците (РСУО),
които имат вече сключени договори по ОПОС за изграждане на
инфраструктура за управление на отпадъците - ще бъдат изпълнени тези
проекти, независимо до каква степен се достигат целите за
оползотворяване на биоотпадъци;
• за останалите 36 РСУО без проекти по ОПОС - ще се запази текущата
ситуация за управление на отпадъците без да се правят допълнителни
инвестиции в изграждането на инфраструктура за управлението на
отпадъците.
Сценарий 2."Централизирано компостиране на разделно събрани
биоотпадъци".
Сценарият гарантира достигане на целите свързани с:
- рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и
стъкло, чрез изграждане на необходимите сепариращи инсталации;
- закриване на общинските депа неотговарящи на изискванията;
- откриване на площадки на териториите на общините и др.
инвестиции, които при липса на желание от частни инвеститори следва да
се осъществят от държавата и/или общините.
- оползотворяване на биоотпадъците.
В сценария са включени всички инвестиции, които при липса на
желание от частни инвеститори следва да се осъществят от държавата
и/или общините. Този сценарий се характеризира с достигане на целите за
оползотворяване на биотпадъците за всяко РСУО според Член 8, ал.1 от
Наредба за разделно събиране на биоотпадъците (обн. ДВ 107/13.12.2013
г.), като количествата биоотпадъци третирани чрез домашно компостиране
са изключени като предотвратени отпадъци. Последното означава, че тези
количества са изключени както от числителя, така и от знаменателя от
формулата за изчисляване постигането на целите заложени в наредбата.
Целта се постига чрез изграждането на една централна инсталация за
компостиране/анаеробно разграждане в общината, която е център на
РСУО.
Сценарий 3. "Децентрализирано компостиране на разделно
събрани биоотпадъци". Този сценарий както и Сценарий 2 се
характеризира с достигане на целите за оползотворяване на биотпадъците
за всяко РСУО според Член 8, ал.1 от Наредба за разделно събиране на
биоотпадъците (обн. ДВ 107/13.12.2013 г.), като количествата биоотпадъци
третирани чрез домашно компостиране са изключени като предотвратени
отпадъци. Този сценарий се различава от Сценарий 2 по избора на
инсталации за компостиране/анаеробно разграждане като тук е възприет
подхода да се изграждат няколко по-малки инсталации, което при
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изчисленията се отразява както върху инвестициите, които са относително
по – големи, така и върху оперативните разходи, които се намаляват
поради намаляване на превоза на биотпадъци до компостиращите
инсталации.
Обхватът на населението, което осъществява домашно компостиране
също е еднакъв за Сценарии 2 и 3, като до 2020 г. в домашно компостиране
ще бъдат обхванати : 30 % от населението в населени места под 3 000
жители; 20 % в населени места между 3 000 – 25 000 жители; 15 % за
населени места между 25 000 – 50 000 жители и 10 % за населени места
над 50 000 жители.
Различията между Сценарии 2 и 3 са при определянето на стойността
на инвестициите за инсталациите за компостиране/анаеробно разграждане,
които в Сценарий 2 са централизирани т.е. една инсталация за
компостиране/анаеробно разграждане в съответния регион, а в Сценарий 3
имаме няколко децентрализирани инсталации. Капацитетът за
компостиране и анаеробно разграждане е един и същ и при двата сценария,
но инвестицията при Сценарий 2 е по-ниска при Сценарий 3, тъй като
разходите за инвестиции в децентрализирани инсталации са по-високи.
Рециклиране/Оползотворяване на отпадъците от опаковки
Програмата за прилагане на Директива 2004/12/ЕС, изменяща
Директива 94/62/ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки, определя
преходни периоди за постигане на количествените цели за рециклиране и
оползотворяване. Целите за рециклиране на отпадъците от хартия, картон,
пластмаси, метали и стъкло са определени в §16 от ПЗР на ЗУО.
Фигура 4.3.1.3. Цели за рециклиране на отпадъци от хартия, картон,
пластмаси, стъкло и метали

Източник : НПУО 2014-2020 г.
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Бележка: Фигурата показва общите нива на рециклиране, но изчисленията са направени
за всеки от четирите рециклируеми отпадъчни материали поотделно - хартия и картон,
пластмаси, стъкло, метал.

Целите по чл.31, ал.1, т.1 от ЗУО за подготовка за повторна употреба и
рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и
картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци
от други източници, определени в § 16 от ПЗР на ЗУО, се прилагат, както
следва:
1. до 1 януари 2016 г. - най-малко 25 на сто от общото им тегло;
2. до 1 януари 2018 г. - най-малко 40 на сто от общото им тегло;
3. до 1 януари 2020 г. - най-малко 50 на сто от общото им тегло.
Общите количества на отпадъците от хартия, картон, метал, пластмаса
и стъкло и съответните цели за рециклиране са изчислени поотделно за
всеки регион за управление на отпадъците и общо за страната. Резултатите
са представени във фигурата.
Прието е, че изпълнението на целите за рециклиране ще бъде
осъществено чрез:
• Количества събрани от системите за разделно събиране с контейнери,
поставени от организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки и
общините;
• Количества разделно събрани отпадъци от пунктове за вторични
суровини и търговски обекти;
• Отпадъци, отделени в регионалните инсталации за сепариране на
смесени битови отпадъци.
Отпадъци, събрани чрез системите за разделно събиране с
контейнери
За прогнозиране на количествата на рециклируеми отпадъци от
системите за разделно събиране с цветни контейнери са използвани данни
от отчета на организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки за
периода октомври – декември 2014 г. Оценката за средното количество
рециклируеми материали, събрани от системите за разделно събиране с
контейнери за един жител е представено в следната таблица.
Таблица 4.3.1.3. Количества събрани рециклируеми отпадъци от
системите за разделно събиране с контейнери (октомври – декември 2014
г.)
Материал
Хартия
Пластмаса
Стъкло
Метали

Количество, (кг/жител/месец)
0.06
0.03
0.00
0.00

Прието е, че количествата разделно събрани отпадъци ще нарастват,
като ще достигнат около 14 кг/жител през 2020 година.
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Отпадъци събрани от търговски обекти и пунктове за вторични
суровини
За прогнозиране на количествата събрани отпадъци от търговски
обекти и пунктове за вторични суровини е направено допускане за
достигнати нива за събиране като процент от образуваните отпадъци по
групи населени места през 2013 г.
Таблица 4.3.1.4. Допускания за достигнати нива на събиране на
рециклируеми отпадъци от търговски обекти и пунктове за вторични
суровини (% от образуваните)
Материал
под 3
хил.
жители
10 %
10 %
5%
70 %
5%
5%

Хартия
Картон
Пластмаса
Метали
Стъкло
Дърво
Отпадъци, събрани от
пунктове и търговски
обекти за жител
Хартия
Картон
Пластмаса
Метали
Стъкло
Дърво

Населени места
3-25 хил.
25-50
50-150
жители
хил.
хил.
жители
жители
20 %
30 %
30 %
30 %
70 %
70 %
10 %
20 %
20 %
70 %
70 %
70 %
10 %
20 %
20 %
10 %
15 %
15 %

1.48
0.97
1.25
3.22
0.29
0.35

5.03
4.88
2.99
4.14
1.81
0.59

8.14
16.18
8.58
4.69
4.69
1.46

9.87
20.09
10.78
4.90
5.46
1.10

над 150
хил.
жители
30 %
70 %
20 %
70 %
20 %
15 %

14.02
26.98
9.27
5.45
7.54
1.23

Количествата събрани рециклируеми отпадъци от търговски обекти и
пунктове за вторични суровини общо за страната, по групи населени места
и преизчислени за жител са представени в следващите две таблици.
Таблица. Количества събрани рециклируеми отпадъци от търговски
обекти и пунктове за вторични суровини (2013 г.)
Материал

Рециклиране
Хартия
Картон
Пластмаса
Метали
Стъкло
Дърво
Общо

Мярка

%
тона
тона
тона
тона
тона
тона
тона

под 3
хил.
жители
5.4
2 763
1 812
2 333
6 025
544
657
14 134

Населени места
3-25
25-50
50-150
хил.
хил.
хил.
жители жители жители
8.4
10.0
23.4
5 688
4 842
11 561
5 521
9 624
23 532
3 379
5 101
12 627
4 684
2 790
5 740
2 041
2 790
6 395
669
867
1 291
21 982
26 014
61 146

над 150
хил.
жители
52.8
29 994
57 708
19 821
11 664
16 137
2 631
137 955
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Таблица 4.3.1.5. Количества събрани рециклируеми отпадъци от
търговски обекти и пунктове за вторични суровини за жител (кг/жител/г)
Материал

Хартия
Картон
Пластмаса
Метали
Стъкло
Дърво

под 3
хил.
жители
1.48
0.97
1.25
3.22
0.29
0.35

Населени места
3-25
25-50
50-150
хил.
хил.
хил.
жители жители жители
5.03
8.14
9.87
4.88
16.18
20.09
2.99
8.58
10.78
4.14
4.69
4.90
1.81
4.69
5.46
0.59
1.46
1.10

над 150
хил.
жители
14.02
26.98
9.27
5.45
7.54
1.23

Приема се че, количествата разделно събрани отпадъци от пунктовете
за вторични суровини и търговски обекти ще нарастват незначително през
периода (0.05%) за сметка на нарастването на разделно събраните
отпадъци от организациите по оползотворяване.
Таблица 4.3.1.6. Ограничения за постигнати нива на рециклиране за
проекти финансирани по ОПОС 2007-2013 г.
Материал
Хартия
Картон
Пластмаси
Стъкло
Метали
Хранителни
Градински
Дървесни

Максимално ниво на
рециклиране (% от
образуваните )
70 %
80 %
60 %
60 %
90 %
70 %
90 %
80 %

Повторна употреба и рециклиране на битови отпадъци и отпадъци
от строителство и разрешаване на сгради
Европейски и национални цели за оползотворяване и рециклиране
на строителни отпадъци
Според Рамковата Директива за отпадъци до 2020 г. подготовката за
повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали от
неопасни отпадъци от строителство и разрушаване следва да се увеличи
най-малко до 70 % от общото им тегло, като се изключват незамърсени
почви, земни и скални маси от изкопи в естествено състояние. Същите
цели са залегнали в ЗУО, който определя поетапно по години целите, за да
се достигне крайната цел през 2020 г.:
- до 1 януари 2016 г. - най-малко 35 на сто от общото тегло на
отпадъците;
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- до 1 януари 2018 г. - най-малко 55 на сто от общото тегло на
отпадъците;
- до 1 януари 2020 г. - най-малко 70 на сто от общото тегло на
отпадъците.
Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на
рециклирани строителни материали, в сила от ноември 2012 г., определя
някои допълнителни изисквания за управлението на строителните
отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали в
строителството. Съгласно сроковете определени в ЗУО в тази наредба се
регламентират конкретни цели за оползотворяване на определени видове
строителни отпадъци и етапите за тяхното изпълнение, показани в
следващата таблица.
Таблица 4.3.1.7. Количествени цели за материално оползотворяване по
видове строителни отпадъци
Код на отпадъка
17 01 01 бетон
17 01 02 тухли
17 01 03 керемиди,
плочки, фаянсови и
керамични изделия
17 02 01 дървесен
материал
17 02 02 стъкло
17 02 03 пластмаса
17 04 05 желязо и
стомана
17 04 01 мед, бронз,
месинг
17 04 02 алуминий
10 04 03 олово
17 04 04 цинк
17 04 06 калай
17 04 11 кабели,
различни от
упоменатите в 17 04
10
17 03 02 асфалтови
смеси, съдържащи
други вещества,
различни от
упоменатите в 17 03
01

2014г.
85 %
30 %
30 %

2015г.
85 %
37 %
37 %

2016г.
85 %
43 %
43 %

2017г.
85 %
50 %
50 %

2018г.
85 %
57 %
57 %

2019г.
85 %
63 %
63 %

2020г.
85 %
70 %
70 %

60 %

63 %

67 %

70 %

73 %

77 %

80 %

27 %
47 %
90 %

36 %
52 %
90 %

44 %
58 %
90 %

53 %
63 %
90 %

62 %
69 %
90 %

71 %
74 %
90 %

80 %
80 %
90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %
90 %
90 %
90 %
90 %

90 %
90 %
90 %
90 %
90 %

90 %
90 %
90 %
90 %
90 %

90 %
90 %
90 %
90 %
90 %

90 %
90 %
90 %
90 %
90 %

90 %
90 %
90 %
90 %
90 %

90 %
90 %
90 %
90 %
90 %

53 %

58 %

62 %

67 %

71 %

76 %

80 %

Утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води
Утайките представляват органичен продукт, който се получава в
резултат на пречистването на отпадъчни води след утаяването на
остатъчните вещества. Те се генерират при отделянето на тези остатъчни
продукти по време на различните етапи в процеса на пречистване на
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отпадъчните води. Утайките съдържат ценни за земеделието съставки
(сред които органични вещества, азот, фосфор, калий, и, в по-малка степен,
калций, сяра и магнезий), но също така те могат да съдържат и
замърсители, които обикновено включват тежки метали, органични
замърсители и патогенни организми. Качествата на утайките се определят
от техния източник, от първоначалната концентрация на замърсители в
пречистената вода, както и от техническите характеристики на
извършените процеси, свързани с третирането на отпадъчни води и утайки.
В Програмата за прилагане на Директива 91/271/EEC за пречистване
на отпадъчни води от населени места, разработена от МОСВ се
предвижда:
• изграждане на канализационни мрежи и селищни пречиствателни
станции за отпадъчни води за населени места с над 10 000 еквивалентни
жители - до 01.01.2011г.;
• изграждане на канализационни мрежи и селищни пречиствателни
станции за отпадъчни води за населени места с над 2 000 до 10 000
еквивалентни жители - до 01.01.2015 г.
В Програмата за прилагане на Директива 91/271/EEC са разработени и
изисквания за събиране, третиране и обезвреждане на утайките,
образувани в резултат на пречистването. Целта на Директива 86/278/EEC
за утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) е да
регулира използването на утайките в земеделието по начин, че да се
предотврати евентуалното им вредно въздействие върху почвата,
растителността, животните, повърхностните и подземните води.
Националната програма за управление на дейностите по отпадъците
2009 – 2013 г. определя следните цели относно управлението на утайките,
образувани
от
градските
ПСОВ
(заложените
проценти
за
оползотворяване/обезвреждане на утайките са дефинирани като цели за
постигане в периода на прилагане на НПУДО):
• До 2013 г.: Най-малко 50% от неопасните утайки от ГПСОВ трябва да
бъдат оползотворени чрез употреба в селското стопанство и/или за
рекултивация на терени, 10% от утайките от ГПСОВ могат да бъдат
подложени на изгаряне или съвместно изгаряне и 40% - могат да бъдат
депонирани;
• До 2020 г.: Минимум 60% от неопасните утайки от ГПСОВ трябва да
бъдат оползотворени чрез употреба в селското стопанство и/или за
рекултивация на терени, на 20% нараства количеството на утайките от
ГПСОВ за изгаряне или за съвместно изгаряне, докато количеството на
утайките за депониране намалява до 20%.
По отношение на обезвреждането и оползотворяването на утайките от
ПСОВ, проектът за Национален план за управление на утайките от
отпадъчни води в България предвижда следните възможности през 2020 г.,
показани в таблицата по-долу, които не включват депонирането като
метод.
Таблица 4.3.1.8. Възможности за обезвреждане и оползотворяване на
генерираните утайки през 2015 г. и 2020 г.
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Начин на обезвреждане и оползотворяване
2015 г., %
2020 г., %
Съвместно изгаряне в циментови пещи
22
22
Съвместно изгаряне в електроцентрали
0
36
Рекултивиране на депа
10
8
Рекултивация на нарушени терени
50
49
Оползотворяване в земеделието
100
100
Източник : Национален план за управление на утайките от отпадъчни води в България

Таблицата показва, че съществуват достатъчно възможности за
обезвреждане и оползотворяване на генерираните утайки от ПСОВ и
обезвреждане чрез депониране не трябва да се разглежда като възможност,
въпреки, че голяма част от новоизграждащите се регионални системи за
управление на отпадъците предвиждат в баланса на техните депа да
постъпват утайки от ПСОВ през първоначалния етап на експлоатация на
депата, в това число и за регион Бургас.
Масово разпространени отпадъци
Кметът на Община Камено организира изпълнението на задълженията
си за участие в системите за разделно събиране на масово разпространени
отпадъци /МРО/ от опаковки; излязло от употреба електронно и
електрическо оборудване /ИУЕЕО/; излезли от употреба МПС /ИУМПС/;
отработени масла; негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ и
негодни за употреба гуми /НУГ/, като сключва договори при условия и
ред, определен с решение на Общинския съвет, със:
1. организации по оползотворяване, притежаващи разрешение,
издадено по реда на глава пета, раздел III от ЗУО, и/или;
2. други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ,
издаден по реда на глава пета, раздели I и II на Закона за управление на
отпадъците, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъците на територията на
Община Камено, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на
глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда.
С договорите се определят най - малко следните условия:
• изискванията към системата за разделно събиране на отпадъците от
домакинствата, в т.ч. обслужвано население, вид, брой и разположение на
съдовете и площадките за разделно събиране на отпадъците, честота на
обслужване;
• количествени цели за разделно събиране, рециклиране и
оползотворяване на отпадъците от домакинствата и подобни отпадъци,
както и условията и редът за отчитане на тяхното изпълнение;
• задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно
събиране на отпадъците на територията на Община Камено;
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• задълженията за предоставяне на информация на гражданите на
Община Камено по прилагане на системата за разделно събиране,
провеждане на образователни и информационни кампании и работа с
обществеността.
Организиране и финансиране от Организации по оползотворяване и
производители и вносители, изпълняващи задълженията си
индивидуално и съгласуване с общината
В случай, че Кметът на Община Камено има сключен договор с
Организации по оползотворяване или производители и вносители,
изпълняващи задълженията си индивидуално за съвместно изграждане на
система за разделното събиране на отпадъците, за изпълнение на целите по
рециклиране, финансирането може да се извършва от Организацията по
оползотворяване или лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално.
Организиране и финансиране от Организации по оползотворяване и
производители и вносители, изпълняващи задълженията си
индивидуално без съгласуване с общината
В случай, че Организацията по оползотворяване или лицата,
изпълняващи задълженията си индивидуално изграждат своя
самостоятелна система за разделно събиране на отпадъците, за изпълнение
на целите по рециклиране, следва площадките, на които ще се извършва
събирането и организацията на дейностите да не възпрепятства
изградената от общинските власти система за разделно събиране на
отпадъци. В този случай Организацията по оползотворяване или лицата,
изпълняващи задълженията си индивидуално финансират самостоятелно,
за своя сметка дейностите по организиране на събирането и третирането на
отпадъците.
Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)
Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и
електронно оборудване и за третиране и транспортиране на отпадъци от
електрическо и електронно оборудване осигурява пълно транспониране в
българското законодателство на изискванията на Директива 2002/95/ЕС
относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в
електрическото и електронното оборудване и на Директива 2002/96/ЕС
относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване, на база
ангажименти за хармонизиране на националната политика и
законодателство в областта на управление на отпадъците с това на ЕС.
Тази наредба е изменена и към момента действащ нормативен акт е найновата Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно
оборудване (приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн. ДВ, бр. 100 от
19.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.), с която са транспонирани
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изискванията на новата Директива 2012/19/ЕС относно отпадъците от
електрическо и електронно оборудване. Наредбата определя изискванията
за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и за
събирането, транспортирането, временното съхраняване, предварителното
третиране, повторното използване, рециклирането, оползотворяването
и/или обезвреждането на излязлото от употреба електрическо и електронно
оборудване. Тези изисквания се определят с цел:
• предотвратяване и намаляване на вредното въздействие върху
околната среда и здравето на човека от образуването и управлението на
ИУЕЕО;
• увеличаване количеството на повторно употребено, рециклирано и
оползотворено чрез други операции ИУЕЕО за ограничаване на
обезвреждането му и намаляване на отрицателните въздействия от
използването на ресурсите и повишаването на ефикасността от такова
използване;
• предприемане на мерки от лицата, участващи в проектирането,
производството, разпространението и потреблението на електрическо и
електронно оборудване (ЕЕО), както и от лицата, които извършват
дейности с ИУЕЕО, за ограничаване вредното въздействие на ЕЕО през
целия му жизнен цикъл и на образуваните от него отпадъци върху
човешкото здраве и околната среда.
Наредбата се прилага за:
* а) Електрическо и електронно оборудване, попадащо в следните
категории:
• 1. големи домакински уреди;
• 2. малки домакински уреди;
• 3. информационно-технологично и телекомуникационно оборудване;
• 4. потребителски уреди и фотоволтаични панели;
• 5. осветителни тела;
• 5а. газозарядни лампи;
• 6. електрически и електронни инструменти (с изключение на големи
единици стационарно промишлено оборудване);
• 7. играчки, уреди за спорт и отдих;
• 8. медицински устройства (с изключение на всички имплантирани и
замърсени продукти)
• 9. инструменти за мониторинг и контрол;
• 10. автомати;
* б) ИУЕЕО, образувано в резултат на употребата на ЕЕО;
* в) Отпадъците, образувани при предварително третиране на ИУЕЕО.
С Наредбата се ограничава, а в някои случаи и забранява пускането на
пазара на определени категории ЕЕО, съдържащо олово, живак, кадмий,
шествалентен хром, полибромирани бифенили (ПББ) и полибромирани
дифенилетери (ПБДЕ).
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Задължение на лицата, извършващи продажба на крайните
потребители, е да поставят на видно място в търговските обекти табели,
съдържащи информация за:
1. възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на
ИУЕЕО, образувано в бита;
2. другите налични места за предаване на ИУЕЕО;
3. значението на обозначението за забрана за изхвърляне на ИУЕЕО в
битовия поток на отпадъците;
4. отговорности на лицата, пускащи на пазара ЕЕО.
Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)
Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства
транспонира изискванията в българското законодателство на Директива
2000/53/EО. В Република България пуснатите на пазара МПС са изцяло
внесени от страни извън Европейския съюз (ЕС) или са въведени от друга
страна членка на ЕС.
Основният дял от регистрираните МПС в страната е на възраст над 15
години и възлиза на 58,4 % (1 520 675 бр.), като най-голям е делът на
автомобилите на възраст от 16 до 20 години (838 588 бр.).
В чл.8 и § 4 от ПЗР на Наредбата за излезли от употреба моторни превозни
средства са регламентирани целите и сроковете, както следва:
Не по-късно от 1 януари 2015 г.:
1. Икономическите оператори предприемат мерки за поетапно
постигане на ниво на повторно употреба и оползотворяване не по-ниско от
95 на сто от теглото на всяко ИУМПС; (от 1 януари до 31. Декември 2012г.
не по-ниско от 91 на сто от теглото на всяко МПС, а от 1 януари до 31
декември 2013 г. не по-ниско от 93 на сто)
2. За нивото на повторно използване и рециклиране не по-ниско от 85
на сто - за МПС, произведени след 1 януари 1980 г. (от 1 януари до 31
декември 2012 г. не по-ниско от 83 на сто от теглото на всяко МПС, а от 1
януари до 31 декември 2013 г. не по-ниско от 84 на сто)
Отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)
От 2006 г. целите за събиране, оползотворяване и рециклиране на
негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) поетапно нарастват.
През 2011 г. Наредбата е изменена и са поставени следните цели за 2011 г.:
• Лицата, които пускат на пазара портативни батерии и акумулатори, са
длъжни да осигурят събирането на количеството негодни за употреба
портативни батерии и акумулатори, отговарящо на коефициент на
събираемост не по- малък от 25% от количествата пуснати на пазара
портативни батерии и акумулатори;
• Лицата, които пускат на пазара автомобилни батерии и акумулатори,
са длъжни да осигурят събирането на количеството негодни за употреба
автомобилни батерии и акумулатори, образувано през текущата година, но
не по-малко от количеството, пуснато от тях на пазара;
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• Лицата, които пускат на пазара индустриални батерии и акумулатори,
са длъжни да осигурят събирането на цялото количество негодни за
употреба индустриални батерии и акумулатори, образувано през текущата
година. Всички събрани НУБА се предават за предварително третиране,
рециклиране и/или оползотворяване;
• Лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, предприемат
мерки за постигане на не по-малко от 65% от теглото на материалите,
съдържащи се в оловно-киселите батерии и акумулатори и възможно найвисока степен на рециклиране на оловото, което се съдържа в тях;
• Лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително
вградени в уреди и моторни превозни средства, предприемат мерки за
постигане на не по-малко от 65% от теглото на материалите, съдържащи се
в оловно-киселите батерии и акумулатори и възможно най-висока степен
на рециклиране на оловото, което се съдържа в тях;
• Лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, предприемат
мерки за постигане на не по-малко от 75% от теглото на материалите,
съдържащи се в никел-кадмиевите батерии и акумулатори и възможно найвисока степен на рециклиране на кадмия, който се съдържа в тях;
• Лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, предприемат
мерки за постигане на не по-малко от 50% от теглото на другите НУБА.
Основните промени в Наредбата, въведени през март 2011 г. са :
• Негодните за употреба автомобилни батерии и акумулатори,
образувани от разкомплектоване на ИУМПС, се зачитат за изпълнение на
целите от Наредбата за изискванията за излезлите от употреба моторни
превозни средства;
• Лицата, които пускат на пазара автомобилни батерии и акумулатори,
са длъжни да осигурят събирането на количеството негодни за употреба
автомобилни батерии и акумулатори, образувано през текущата година, но
не по-малко от количеството батерии и акумулатори, пуснато от тях на
пазара;
• Лицата, извършващи дейност по събиране и транспортиране и/или
съхраняване (операция, обозначена с код R13, по смисъла на &1, т.17 от
ДР на ЗУО) на НУБА, които нямат опасни свойства, трябва да притежават
регистрационен документ по ЗУО;
• Създаване на публичен регистър на лицата, които пускат на пазара
батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни
превозни средства.
С всяка изминала година системите за разделно събиране на НУБА,
обхващат все по-голям брой общини, контейнери и места. Организациите
по оползотворяване на отпадъци разполагат контейнери за събиране на
негодни за употреба портативни батерии и акумулатори и автомобилни
батерии и акумулатори. Контейнерите за събиране на негодни за употреба
портативни батерии и акумулатори се разполагат най-често на местата за
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продажба на батерии и акумулатори, в административни сгради и в
училища.
Отпадъци от излезли от употреба гуми
Изискванията за въвеждане на схемата за разширена отговорност на
производителите на гуми влиза в сила от 2011 г. С Наредбата се определят
изискванията
за
събирането,
транспортирането,
съхраняването,
оползотворяването и/или обезвреждането на излезли от употреба гуми,
като се регламентират:
• предотвратяването и ограничаването на замърсяването на околната
среда в резултат на третирането и транспортирането на ИУГ;
• предприемането на мерки от лицата, които пускат на пазара гуми, за
събирането, оползотворяването и/или обезвреждането на ИУГ, без риск за
човешкото здраве и околната среда и постигане на целите за
оползотворяване;
• въвеждането и функционирането на екологосъобразна система за
управление и контрол на дейностите по събиране, транспортиране,
съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на ИУГ;
• информирането на крайните потребители за ролята им в разделното
събиране на ИУГ и наличните системи за разделното им събиране.
С влизане в сила на Наредбата се въвеждат и някои забрани относно ИУГ :
• изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга
форма на неконтролирано обезвреждане на ИУГ;
• изгарянето на ИУГ освен от лицата, притежаващи разрешение или
комплексно разрешително по чл.12, ал.1 от ЗУО;
• депонирането на цели и нарязани ИУГ с изключение на велосипедни
гуми и гуми с външен диаметър, по-голям от 1400 мм;
• предаването на ИУГ на лица, които не отговарят на условията по
чл.15, ал.1 от Наредбата.
Наредбата се прилага за всички видове гуми (външни, вътрешни и
плътни), пуснати на пазара, в т. ч. от пътнически, товаро-пътнически и
състезателни автомобили, автобуси, камиони, мотоциклети, велосипеди,
превозни средства и съоръжения за гражданското строителство,
индустрията и авиацията; селскостопански и горскостопански превозни
средства и съоръжения, товарачни машини и други. Лицата, пускащи на
пазара гуми, отговарят за оползотворяването на ИУГ в количество (в
тонове) не по-малко от 65 на сто от количеството (в тонове) гуми, пуснати
от тях на пазара на Република България през текущата година и не помалко от 50 на сто от количеството (в тонове) гуми, пуснати от тях на
пазара на Република България през текущата година да бъдат регенерирани
и/или рециклирани. Целите по рециклиране и регенериране се постигат
поетапно до 2020 г. С въвеждането им се осигурява възможност за
развитие на производства, чиято основна суровина са материалите,
получени от излезли от употреба гуми. За изпълнението на тези си
задължения, лицата, които пускат на пазара гуми, са длъжни да осигурят
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възможност за приемане на ИУГ от крайните потребители в местата на
продажбата и на смяната им.
Отработени масла
Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на
отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, приета с ПМС № 352 от
2012 г. въвежда изискванията на Директива 75/439/ЕЕС за третиране на
отработени масла. Тази директива беше отменена, а изискванията й са
въведени с чл.21 на Директива 2008/98/ЕО. Наредбата определя
изискванията за събиране, временно съхраняване, транспортиране,
оползотворяване и обезвреждане на отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти. Въведена е количествена цел за оползотворяване в размер
на не по-малко от 40% от количеството на отработените масла (в тонове),
пуснати от тях на пазара в Р България през текущата година. Целта се
изпълнява ежегодно до 31 декември на съответната отчетна година.
4.3.2. Регионални цели
Механизмът за развитие на инфраструктурата за управление на
отпадъци с подкрепата на оперативна програма "Околна среда 2007-2013
г." определя специфични регионални цели за рециклиране на битови
отпадъци съобразно изградените съоръжения, с които се гарантира, че :
• целите са достижими за всеки регион;
• всеки регион допринася за постигането на целите на национално ниво
по най-ефективния начин;
• съоръженията, изградени със средства от оперативната програма, ще
бъдат ефективни не само от гледна точка на цена и социална поносимост
(т.е. не много скъпи), но и от гледна точка на постигането на екологичните
цели и намаляване на количеството отпадъци предвидени за депониране;
• допълнителните разходи за преработката (свързани с изграждането и
експлоатацията на сепариращи и компостиращи съоръжения) ще бъдат
съпоставими или по-ниски в сравнение с другите методи за обезвреждане.
Увеличаването на количествата на рециклирани и оползотворени отпадъци
е една от главните цели на изтеклата вече НПУДО и НПУО 2014-2020г..
Приоритет е рециклирането на материали пред енергийното
оползотворяване.
4.3.3. Въвеждане на системи за разделно събиране с цел
оползотворяване и рециклиране на отпадъци
Въвеждането на разделно събиране, при източника на генериране на
отпадъци, ще доведе до увеличаване количествата на събраните фракции.
Прилагането на схеми за разделно събиране от една страна ще бъде
организирано на база на принципа “отговорност на производителите”,
като задължение на производителите и вносителите на стоки, след
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крайната употреба на които се образуват масово разпространени отпадъци
и плащащи продуктови такси на фирми по оползотворяване. От друга
страна стои като задължение на общините да организират системи за
разделно събиране на отпадъците. Приоритет ще има въвеждането на
схеми за разделно събиране и рециклиране съгласно чл.19, ал.3 от ЗУО,
както следва:
- разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината
най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали,
пластмаси и стъкло;
- разделно събиране на масово разпространените отпадъци, в това
число излезли от употреба моторни превозни средства, ИУЕЕО, излезли от
употреба гуми, отработени масла, негодни за употреба батерии и
акумулатори;
- разделно събиране на опасните битови отпадъци;
- разделно събиране и оползотворяване на битови биоразградими
отпадъци;
- разделно събиране на едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и
други в населени места с над 10 000 жители, и при необходимост и в други
населени места.
Предвидените мерки, следва да подпомогнат увеличаването на
събраните количества и видовете отпадъци, с цел оползотворяване и
рециклиране. Това ще наложи постепенно разширяване и развитие на
системите за събиране на различни вторични суровини и включване в
разделното събиране на допълнителни отпадъчни материали и фракции.
4.3.4. Домашно компостиране
Компостирането е най-практичният и удобен начин да се третират
органичните отпадъци в райони с еднофамилни къщи. Компостирането,
което е собствения начин на природата за рециклиране, представлява
контролирано разграждане на органични материали като листа, клонки,
окосена трева и растителни хранителни отпадъци. Компостът е продукт за
подобряване на почвата, който е резултат от правилното компостиране.
Компостирането може да бъде по-лесно и по-евтино, отколкото
поставянето на тези отпадъци в чували, или транспортирането им до
претоварни станции или до контейнерите на централизираната система за
събиране на отпадъци. Компостът също така подобрява почвата и
отглежданите на нея растения. В селата обикновено има градини, ливади,
дървета, храсти, или дори саксии за засаждане на растения и домашно
приготвеният компост е много полезен. Всички органични отпадъци могат
да се компостират. От всички “зелени“ отпадъци - отпадъци от дворове,
като паднали листа, окосена трева, плевели и останки от градински
растения, също и хранителни отпадъци, може да се получи отличен
компост. Дървесните отпадъци от дворове могат да бъдат насечени и
нарязани до размера на дърва за горене в печка или камина или да бъдат
раздробени чрез шредер до дървесни стърготини или малки парченца.
Когато се поставят около засадени растения или за настилка на пътеки, те
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накрая ще бъдат биоразградени и ще се превърнат в компост.
Компостирането може да се практикува в повечето дворове в изработени в
домашни условия или фабрично произведени съдове за компостиране или
просто на открити купове (в някои населени места има изискване за
затворени съдове). Фирми, училища и други предприятия може също лесно
да компостират отпадъците си. Изработените в домашни условия съдове
могат да бъдат направени от дървесни отпадъци, тел, снегозадържащи
съоръжения или дори стари кофи за боклук (с дупки, пробити в страни и
отдолу). Фабрично произведените съдове включват такива със система за
обръщане, рамки, конусообразни и съдове с голям обем.
Домакинствата
Домакинствата създават отпадъци във фазата на потребление от
жизнения цикъл на продуктите, като генерират специфични проблемни
отпадъчни продукти, конкретно определени в следващия раздел.
Отпадъците от домакинствата са разнообразни по състав и проблемите с
много от компонентите им могат да бъдат разрешени по - ефективно на поранен етап във веригата на доставки.
Отпадъците от електрическо и електронно оборудване например могат
да се намалят чрез политиките за екопроектиране и разширена отговорност
на производителите, както и след генерирането на отпадъци чрез дейности
за увеличаване на повторната употреба и ремонт, програми за обратно
изкупуване от търговците на дребно и разширено рециклиране.
Съществува възможност за увеличаване на жизнения цикъл на много други
отпадъчни продукти от домакинствата, които обичайно се депонират на
депата, като се разработват или разширяват структурите за повторна
употреба и ремонт. Информационните стратегии могат да формират основа
на политиката за предотвратяване на отпадъци, насочена към
домакинствата.
Проблемите с продуктите в отпадъчните потоци от домакинствата
могат да бъдат ефективно разрешавани, включително храна, градински
отпадъци, неадресирани пощенски пратки, пелени, батерии, пластмасови
торбички, електрическо и електронно оборудване и текстилни отпадъци.
Те се разрешават конструктивно чрез кампании за повишаване на
информираността с удобни за изпълнение инструкции за намаляване и/или
повторна употреба на всеки отпадъчен продукт. Когато се разглеждат
начините за предотвратяване и намаляване на депонираните в депата за
опасни отпадъци, кампаниите за информираност, насочени към
домакинствата, които насърчават разделянето и правилното освобождаване
на опасни материали, например на продукти за почистване, батерии, бои,
пестициди, флуоресцентни крушки, електрически и електронни уреди,
трябва да бъдат неразделна част от програмите за превенция в
домакинствата. Освен това тук трябва да се включи и насърчаване на
употребата на по-малко опасни продукти.
Бизнесът и промишлеността
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Бизнесът и промишлеността, които участват във фазите на създаване и
производство на жизнения цикъл на продуктите, вземат решения, оказващи
влияние върху въздействието на продуктите върху околната среда в
течение на техния жизнен цикъл. В допълнение към отпадъците,
генерирани от служителите на работните места в качеството им на
потребители, възможностите на проектантите и производителите да
предотвратят образуването на отпадъци на множество нива са огромни.
Така преходът към устойчиво потребление и производство започва с
екопроектиране, чрез стимулите на политиките за обмисляне на жизнения
цикъл, предоставяне на достъпна информация и обучение за бизнеса, както
и чрез изискванията за разширена отговорност на производителите, които
правят вземаните на етапа на създаване на продукта решения
икономически по-ефективни. В допълнение, към съображенията за
екопроектиране, стратегиите за предотвратяване на отпадъци в бизнеса ще
се фокусират върху стратегиите за екологични покупки, инфраструктурата
за повторна употреба и ремонт и върху информацията за предотвратяване
на образуването на отпадъци, предоставена чрез интегрирани
информационни ресурси.
Видове произвеждани отпадъци: непромишлените стопански дейности
създават специфични отпадъчни продукти в значителни количества, като
по-съществени са : тонер касетите, хартиените отпадъци, офис мебелите и
отпадъчните електрически и електронни уреди, в допълнение към
отпадъците от храна и опаковки, създавани от работниците и служителите.
Различните сфери на бизнеса представляват потребител от голям мащаб и
вземат решения за закупуване, които имат значително въздействие върху
пазара. Повишаването на информираността на бизнеса за ползите от
екологичното закупуване, повишаването на видимостта на продуктите с
екомаркировка и осигуряването на ръководство за създаване на стратегия
за екологично закупуване, която взема предвид едновременно трайността,
токсичността и състава на опаковките представляват важни стъпки в
подкрепа на предотвратяване образуването на отпадъци в офисите и на
работните места. Насърчаването и улесняването на повторната употреба и
поправките също е от значение за бизнеса и може да бъде изпълнявано в
сътрудничество със структурите, насочени към домакинствата.
Създаването на инфраструктура, която да направи възможни продажбите и
обмена на офис обзавеждане и оборудване чрез физически депа или
онлайн платформа, на практика спомага за облекчаване на натоварването
на местните депа от бизнес отпадъци, както и за намаляване на
отпадъчните електрически и електронни уреди, удължавайки живота на
компютрите и електронното оборудване в офисите.
Обществените органи
Значимите заинтересовани страни в процеса на предотвратяването на
отпадъци, обществените органи, са организатори на голяма част от
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програмите за предотвратяване на образуването на отпадъци и имат
уникален потенциал. В това отношение, предвид уникалната възможност
да оказват въздействие върху всяко ниво на устойчивото производство и
потребление чрез:
- стимулиране на пазара на стоки с екомаркировка;
- ангажираност и изисквания спрямо проектантите да вземат предвид
мерките за предотвратяване на образуването на отпадъци в течение на
целия жизнен цикъл на продуктите;
- подпомагане на промишлеността за намаляване на отпадъците, чрез
повишаване на ефективността и промяна на начина на мислене относно
материалите.
Като достоверен източник на информация обществените органи следва
да използват потенциала си, за да информират обществеността и където е
възможно, да въздействат върху поведението в полза на околната среда.
Видове генерирани отпадъци: обществените органи генерират
отпадъци, подобни на генерираните от домакинствата и бизнеса.
Те могат окажат влияние и да регулират отпадъците, създавани от
други основни заинтересовани страни и носят отговорност за събирането,
освобождаването или оползотворяването на енергията от повечето
генерирани отпадъци. По отношение на ролята в управлението на
отпадъците, обществените органи обръщат специално внимание на
потоците от опасни отпадъци и намаляването на отпадъците в качествено и
количествено отношение ще бъде централна цел в тази насока.
Предвид голямото разнообразие от мерки, които обществените органи
могат да прилагат за насърчаване на предотвратяването на отпадъци, е
важно да се определят ключовите елементи, върху които да се
концентрират ресурсите, и да се представи единна стратегия, насочена към
множеството потоци в цикъла на материалите. Предоставянето на
информационни ресурси е особено полезна функция, изпълнявана от
обществените органи при подобряването на изпълнението на
предотвратяването на отпадъци. Може да бъде избрана също подкрепа за
доброволните споразумения. По отношение на подкрепата, органите могат
да изпълняват посредническа роля при определянето на съвместни цели за
различните отрасли на промишлеността, които могат да дадат значителни
резултати на национално ниво.
4.3.5. Информационни кампании за потенциалните възможности и
ползи от оползотворяването и рециклирането на отпадъцитe
Кампаниите за повишаване на общественото съзнание и консултации с
участниците в процеса на управление на отпадъците, ще допринесат за
разбиране на потенциалните възможности и ползи за околната среда,
произтичащи от оползотворяването и рециклирането на отпадъците.
Очаква се и събиране на информация относно икономическата изгода на
фирмата генератор на отпадъци.
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4.4. Подобряване на организацията по разделяне, временно
съхранение, събиране и транспортиране на отпадъци
4.4.1. Разделно събиране на битови отпадъци, за които са въведени
забрани и ограничения за депониране
Съгласно чл.14 (1) на Наредба № 8 от 24 август 2004 г. за условията и
изискванията за изграждане на депа и на други съоръжения и инсталации
за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци /Обн. ДВ. бр.83 от 24
Септември 2004 г., изм. ДВ. бр.87 от 30 Октомври 2007 г./, не се допуска
депонирането на:
1. течни отпадъци;
2. отпадъци, определени като експлозивни, корозивни, оксидиращи,
леснозапалими или запалими;
3. болнични и други клинични отпадъци от хуманното и ветеринарното
здравеопазване и/или свързана с тях изследователска дейност, които са
класифицирани като инфекциозни;
4. излезли от употреба гуми, с изключение на велосипедни гуми и гуми
с външен диаметър над 1 400 мм, в т.ч. :
а) цели гуми - без тези, които се влагат като материал в строителството
на депа;
б) нарязани гуми.
5. отпадъци, които не удовлетворяват критериите за приемане на
отпадъци на депа съгласно приложение № 1 на Наредбата № 8 от 24 август
2004 г. „Процедура и критерии за приемане на отпадъци на депа“
Отпадъците, за които не се допуска подземно съхраняване, посочени в част
II, раздел 2, т. 2.1 на приложение № 1 на Наредбата № 8 от 24 август 2004
г. „Процедура и критерии за приемане на отпадъци на депа“
Не се допуска разреждане или смесване на отпадъци единствено с цел
да се постигнат критериите за приемането им на съответния клас депо.
С Наредба № 8 от 24 август 2004 г. се въвеждат и изисквания за поетапно
намаляване на биологичните отпадъци, предназначени за депониране. За
изпълнение на тези забрани и ограничения, отнасящи се за битовите
отпадъци, се предвиждат мерки за отделянето им от смесените
битовиотпадъци и предаването им за оползотворяване или обезвреждане
по друг начин, чрез:
•задължаване на лицата, които експлоатират системите за разделно
събиране на масово разпространени отпадъци и с които кметът на Община
Камено има сключен договор да приемат и трудно рециклируеми и опасни
отпадъци – кутии от бои и лакове, разредители, опаковки от лекарства,
батерии, части и компоненти от уреди и автомобили и др;
•изграждане на системи за разделно събиране на опасни битови
отпадъци, включващи пунктове за предаване на опасни битови отпадъци
и/или информация за гражданите за съществуващите пунктове за приемане
с които общината има сключен договор.
Системите за разделно събиране се отнасят за:
77

- Отпадъци от опаковки;
- Излезли от употреба МПС;
- Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;
- Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;
- Негодни за употреба батерии и акумулатори;
- Излезли от употреба гуми.
Относно биологичните отпадъци изискването за намаляване на този
отпадъчен поток, предназначен за депониране ще се изпълни чрез
осигуряване на възможностите и насърчаване на домашното компостиране,
както и чрез поставяне на съдове за разделно събиране на биологични
отпадъци на определени места в общината, които ще бъдат извозвани по
график и третирани в Регионално депо Братово.
• при системите с индивидуални съдове за събиране на битови
отпадъци – задължаване на общинска дейност „Чистота”, извършваща
услугите по сметосъбиране и сметоизвозване да извършват визуална
проверка на отпадъците и отказ за приемане, в случай че бъдат открити
забранени за депониране отпадъци. Същото изискване се налага и за
оператора на депо Братово.
4.4.2. Събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци
Основна цел при планиране събирането и транспортирането на
смесените битови отпадъци, е да бъде създадена подходяща организация
на дейността, която да позволява осигуряване на гъвкавост на системата за
събиране и транспортиране на битови отпадъци с оглед минимизиране на
транспортните разстояния и разхода на гориво.
Събирането и транспортирането на смесените битови отпадъци в
община Камено се извършва от дейност „Чистота” - „БКС” при община
Камено.
Във всички селища на Община Камено има организирано
сметосъбиране. В системата за организирано сметосъбиране се използват
несменяеми кофи за смет тип „Мева” – метални с полезен обем 0.11 куб.м.
и контейнери тип „Бобър” – метални с полезен обем 1.1 куб.м. Извозването
на твърдите битови отпадъци от селищата с организирано сметосъбиране
се извършва по определен график и маршрут. Периодичността на
извозване на отпадъците варира според необходимостта от ежедневно за
гр.Камено до 1 – път седмично за съставните селища.
За постигане на основните принципи на програмата - чиста и
здравословна среда в населените места, в домовете, в обществените
заведения, на работните места в община Камено е въведено организирано
сметосъбиране и сметоизвозване във всички населени места. Дейността се
осъществява посредством един автомобил ,,Шкода”, закупен през 2002
година; един автомобил ,,Ман”, закупен през 2008 година и един
автомобил „Форд”, закупен през 2011 година.
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Дейностите по извозване на битовите отпадъци се извършват чрез
изготвени графици, включващи седмично събиране и извозване по
населените места както следва:
Вид на
автомобила
ШКОДА
А 89-58 АН
МАН
А 08-42 КН
ФОРД
А 34-69 АХ

Населено
Населено
място
място
Понеделник
Вторник
с.Константи с.Черни връх
ново
южната част
на
гр.Камено
северна част с.Желязово и
на
с.Русокастро
гр.Камено

Населено
място
Сряда
с.Полски
извор
с.Кръстина

Населено
Населено
място
място
Четвъртък
Петък
северен район източен район
на гр.Камено на гр.Камено
с.Винарско
с.Вратица
с.Трояново

с.Русокастро с.Ливада

с.Тръстиково
и гр.Камено

Дейностите по управление на отпадъците, поддържането на чистотата
на улиците, тротоарите и други места за обществено ползване в Общината
са делегирани на кметовете на населените места със Заповед на Кмета. Те
упражняват контрол на дейностите, свързани с образуване, събиране,
включително разделното, съхранение, транспортиране, оползотворяване и
обезвреждане на битовите, селскостопанските, строителните и масово
разпространени отпадъци.
Твърдите битови отпадъци се извозват и депонират на Регионално депо
,,Братово”, находящо се в землището на с.Полски извор.
В таблица са показани броят на съдовете, с които разполага община
Камено към 31.12.2014 г. и честотата на тяхното обслужване.
Вид на
материала в
контейнерите
Смесени
битови
отпадъци
Смесени
битови
отпадъци

Вид съдове

Собственост

Обем,
m3

Брой

метални
еднофамилни
кофи
метални тип
”Бобър”

Община
Камено

0.11

3 999

Община
Камено

1.1

473

Честота на
събиране на
отпадъците
веднъж
седмично
веднъж
седмично

Към този момент съдовете са напълно достатъчни за нормалното
функциониране на системата.
4.4.3. Разделно събиране на отпадъци от опаковки
В изпълнение на чл.19, ал.3, т.6 от Закона за управление на отпадъци,
община Камено на 01.07.2014 година е сключила договор с „Екоколект”
АД – организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.
Организацията притежава Разрешение № ООп-00-34-2-00/16.01.2013 г.,
издадено на основание чл.87, ал.1 във връзка с чл.81, ал.2 от Закона за
управление на отпадъците. Съгласно изискванията на Закона за
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управление на отпадъците и критериите за броя на обслужваното
население по реда на чл.24, т.1 буква „а” от Наредбата за опаковките и
отпадъците от опаковките броят на позициите в град Камено е редуциран
от 42 броя цветни контейнери, от които 28 броя жълти контейнера тип
„Ракла” за събиране на картонени, пластмасови и метални опаковки с обем
1 100 л и 14 броя зелени контейнера тип „Иглу”. Транспортирането на
отпадъците от опаковки от съдовете за разделно събиране от външна
фирма „Евроимпекс Бургас” ООД, съгласно сключен Договор с
„Екоколект” АД. На основание Закона за управление на отпадъците,
Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки и Наредба за управление
на отпадъците на територията на Община Камено, приета от Общински
съвет Камено в системата за разделно събиране в град Камено са включени
както гражданите, така и всички фирми и организации.
4.5. Екологосъобразно обезвреждане на отадъците
При изграждане на съвременни екологосъобразни депа за битови
отпадъци се предвиждат редица мероприятия, с цел опазване здравето на
хората и на водите, въздуха и почвите от замърсяване. Във всички
населени места на територията на община Камено е въведено
организирано сметосъбиране. Събраните количества отпадъци се
депонират на депо Братово. Депото е разположено в землището на
с.Полски извор, община Камено. Депото се експлоатира от 1982 г.
Създадено е като пилотно регионално депо за битови и производствени
неопасни отпадъци за общините Бургас, Камено, Созопол и Средец. През
целия период е ползвано от общините Бургас и Камено, частично от
Средец. На територията на община Камено се изгражда ново регионално
депо по проект „Изграждане на регионална система за управление на
отпадъците в регион Бургас”, финансиран по Оперативна програма
„Околна среда”. До момента са изпълнени 95 % от предвидените дейности
по проекта. Проектът включва проектиране и изграждане на първа клетка
от регионално депо „Братово-запад”, монтиране на съоръжения за
сепариране, открито компостиране и рециклиране на строителни отпадъци,
изграждане на склад за временно съхранение на опасни и специфични
отпадъци от бита, изграждане на две претоварни станции в Несебър и
Карнобат и довеждаща инфраструктура до тях, доставка на машини и
съоръжения за експлоатация на регионалното депо и двете претоварни
станции. Общият размер на финансирането е 43 млн. лева. Депото ще
обслужва 210 населени места с близо половин милион жители.
Регионалното депо „Братово – запад” е изградено на територията на
с.Полски извор, община Камено и включва:
• клетка 1 – разположена на обща площ от 6 хектара, с капацитет 500
000 тона и с обем 450 000 куб.м. с период на експлоатация 5 години. На
територията на клетка 1 ще се депонират само така наречените крайна
отпадъци, т.е. само тези отпадъци, които не биха се използвали повторно
или рециклирали.
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• Сепарираща инсталация – инсталацията е с капацитет 80 000 – 100
000 тона/год. смесени битови отпадъци. 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 – инсталацията е с капацитет 13 000
тона/год. разделно събрани зелени и градински отпадъци. Предложеният
метод на компостиране е в две последователни фази : разлагане или
ферментация и фаза на зреене. В края на втората фаза е нелице
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 трябва да постъпят на площадката
за обработка е 60 000 тона. На площадката ще бъде инсталирана
инсталация – трошачка с капацитет от 50 тона/час, като натрушените
материали ще се разделят по фракции, което ще даде възможност част от
рециклираните строителните 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 20 000 тона/год. отпадъци с капацитет 15 тона/час.
• Локална пречиствателна станция за отпадни води – технологията 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 на площ 1 150 кв.м. На него се намират
контейнери за разделно събрани отпадъци и са обособени следните
площадки с контейнери за хартия, картон, стъкло, метали, пластмаси,
дърво и други отпадъци от домакинствата, площадка за събиране на гуми,
пункт за излезли от употреба домакински електроуреди и център за опасни
отпадъци от населението.
4.6. Предодвратяване и намаляне на риска от стари замърсявания
Към момента на изготвяне на настоящата Програма за управление на
отпадъците на община Камено се наблюдава по-скоро инцидентно
нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. При идентифициране на
нерегламентирани сметища следва незабавно да се сигнализира
ръководството на община Камено. След като бъдат отстранени
замърсяванията следва да се направи анализ на причините довели до
замърсяване и изграждане на съответното незаконно сметище. В случаите,
които сметищата се изграждат поради липса на подходящо обслужване от
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страна на общинската власт, то следва приоритетно да се предприемат
адекватни действия за разширяване на системата за организирано
сметосъбиране. На територията на община Камено има едно
нерагламентирано депо за твърди битови отпадъци, което със заповед на
кмета на община Камено е преустановено депонирането на битови
отпадъци. Битовите отпадъци от домакинствата се изхвърлят в казаните и
контейнерите. Като основна предпоставка да не се допусне ново
замърсяване на тези терени е оптимизирана система за събиране и
транспортиране на битовите отпадъци в общината с която е осигурено
обслужване на цялото население, както и осъществяването на контрол на
местните власти и регионалните органи на МОСВ. Събраните отпадъци се
извозват до регионалното депо ,,Братово”. През 2014 година е изготвен
работен проект за закриване и рекултивация на общинското депо за твърди
битови отпадъци в гр.Камено. Общината ще ползва външно финансиране
за закриване и рекултивация на депото.
4.7. Правно регулиране на управлението на отпадъците на местно
ниво и ускоряване прилагането на законодателството и политиката в
областта
Местната нормативна уредба по управление на отпадъците трябва да
създаде необходимите условия за прилагане на националното
законодателство. За тази цел трябва да се предвидят задължения за
различните лица, които имат отговорности в процеса на управление на
отпадъците - собствениците или наемателите на търговски обекти
(магазини) и заведения за обществено хранене, домсъветите,
собствениците (или наематели) на еднофамилни жилища. Специално
внимание следва да се отдели на въвеждането в общинската наредба на
направените изменения в нормативните актове за управление на масово
разпространени отпадъци.
За обезпечаване на прилагането на новоприетото законодателство е
необходимо да се идентифицират лицата, които имат задължения и
отговорности като специално внимание следва да се обърне на големите
генератори на отпадъци – търговски обекти, административни сгради,
предприятия, които ползват системата за събиране и обезвреждане на
битовите отпадъци, строителни дружества и на местата, които се използват
или са били използвани за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци.
Осигуряването на достатъчна и достоверна информация за образуваните
отпадъци и тяхното последващо екологосъобразно управление е
необходимо условие за осигуряване на планиране и контрол на дейностите
по управление на отпадъците.
Лицата, чиято дейност е свързана с образуване, събиране,
транспортиране и/или третиране на производствени и/или опасни
отпадъци, както и лицата, притежаващи разрешение, комплексно
разрешително, издадено по реда на ЗООС или регистрационен документ по
чл.35 от ЗУО и извършващи дейности по събиране и транспортиране и/или
третиране на битови и/или строителни отпадъци, са длъжни да водят
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отчетни книги, заверени от компетентния орган за издаване на
разрешението или регистрационния документ, а лицата, притежаващи
комплексно разрешително – от Директора на РИОСВ – Бургас.
4.8. Укрепване на административния капацитет на институциите,
отговорни за управление на отпадъците
Планирането, регулирането и налагането на законодателството по
управление на отпадъците зависи от наличните човешки ресурси в
общината. За да се подпомогне изпълнението на законодателството,
компетентните органи на национално, регионално и общинско ниво се
нуждаят от достатъчен и добре обучен персонал, ангажиран със:
• разработване и прилагане на законодателството, технически
стандарти и ръководства за дейностите по управление на отпадъците;
• разработване на политиката за управление на отпадъците, планиране
и прилагането на местно ниво;
• съгласуване на разрешения за дейности с отпадъци и за изграждане и
експлоатация на инсталации за оползотворяване и обезвреждане;
• упражняване на контрол, извършване на проверки и мониторинг на
дейностите и инсталациите, образуващи и/или третиращи отпадъци;
• иницииране и налагане на мерките по прилагане на
законодателството;
• събиране, обработка, анализиране и докладване на данни;
• подготовка, разработване, оценка, прилагане и надзор на проекти за
изграждане на общинската инфраструктура за обезвреждане на отпадъци.
Изпълнението на Програмата за управление на отпадъците ще изисква
подобряване на административния капацитет на местно ниво.
Планирането и установяването на финансово обезпечени и поносими за
населението системи за събиране (включително разделно) и
транспортиране на отпадъците, изграждането и експлоатацията на
съоръжения и инсталации, е предизвикателство за голяма част от помалките общини. Това налага приемането на мерки за насърчаване на
кооперирането между общините, с цел изпълнение на техните
отговорности и ще подпомогне усъвършенстването на системите за
управление на отпадъците в общините и чрез регионалните инициативи ще
бъде осигурен достъп до необходимото ноу-хау и техническа
инфраструктура за обезвреждане на приемлива за населението цена.
4.9. Участие на обществеността
С цел преодоляване на редица социални и институционални бариери,
по пътя на обмена на информация и търсенето на консенсус при
изпълнението на предвидените в настоящата Програма мерки се
подчертава изключителната необходимост от активен диалог между
общинската администрация и всички участници в управлението на
отпадъците.
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Предвидените кампании за повишаване на общественото съзнание и
консултации с участниците за дейностите по управление на отпадъците ще
способстват намирането на правилни решения при прилагане на
настоящата програма. Чрез активен диалог с промишления и частния
сектор, работещ в сферата на управление на отпадъци ще бъде постигнат
обмен на информация и трансфер на ноу-хау за подобряване на
ефективността на управлението на отпадъците.
За положителното осъществяване на заложените цели и мерки от
изключителна важност е осъществуването на диалог с частния сектор,
работещ в сферата на управление на отпадъци. От първостепенно значение
е:
• редовното предоставяне на информация на населението и индустрията
и привличането им в процесите на вземане на решения по въпросите на
управление на отпадъците;
• организирането на курсове за обучение по управление на отпадъците,
насочени към частния сектор;
• въвеждането на системи за управление на околната среда и схеми за
одит съгласно Директива 93/1836/EC за системите за управление и одит на
околната среда (EMAS) и ISO 14001:2008 „Система за управление на
околната среда”;
• насърчаване на постигането на споразумения с различните
промишлени сектори, за сметка на директните административни мерки.
Предвижда се разработване и прилагане на стратегия за комуникация и
консултации с всички участници в процесите на управление на
отпадъците, чрез организиране и провеждане на конкурси между общини,
училища и неправителствени организации за почистване на замърсени
площи, както и редовното разпространение на публикации. Това ще
способства за повишаване на общественото съзнание по въпросите на
управление на отпадъците. Чрез публично-частно партньорство и
сътрудничество с неправителствени организации се предвижда
предоставяне на екологично обучение в училищата на територията на
община Камено, активен диалог и привличане на промишлеността при
разработването на най-добри екологични практики, провеждане на
кампании за информиране на обществеността и т.н.
Чрез публично оповестяване на настоящата Програма за управление на
отпадъците, жителите на община Камено се информират и привличат в
процесите на вземане на решенията, заложени в настоящата програма. От
първостепенна значимост за живеещите на територията на община Камено
е информираността и активното участие в начина за определяне на такса
“битови отпадъци” и получаване на информация за отчет на
изразходваните от Общината средства. Комуникационните цели с
обществеността условно се разделят на две основни категории:
1. Комуникационна цел за повишаване на общественото съзнание,
както и
2. Комуникационна цел за обучение и комуникация с участниците в
дейностите по управление на отпадъците.
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Повишаването на общественото съзнание има за дългосрочна цел да
постигне промяна в поведението на населението чрез осъзнаване на
екологичните рискове, свързани с изчерпване на ресурсите, генерирането и
обезвреждането на отпадъците. Обучението и комуникацията е процес,
чрез който от една страна се предоставя информация на участниците, а от
друга се обменят и оценяват идеи и дейности по управлението на
отпадъците. Образованието и комуникацията с участниците в дейностите
по управление на отпадъците се определя като приоритетно за община
Камено и цели:
- предоставяне на информация относно политиката по управление на
отпадъците;
- получаване на информация, обратна връзка и подкрепа от
участниците в управление на отпадъците;
- подпомагане на формулирането, обсъждането, приемането и
прилагането на дейности, засягащи финансирането и възстановяването на
разходите.
С цел осигуряване на обществен достъп за активен диалог, настоящата
Програма за управление на отпадъците се публикува на сайта на Община
Камено.
Общински съвет на Община Камено носи отговорност за контрол на
изпълнението на Програмата. Ежегодно, в срок до 31 март Кметът на
Община Камено информира Общинския съвет за изпълнението на
програмата през предходната година.
4.10. Управление на специфичните потоци отпадъци,
съответствие с изискванията на националното законодателство

в

4.10.1. Битови отпадъци, вкл. опасни битови отпадъци
Твърдите битови отпадъци са важен екологичен проблем за
урбанизираните територии на община Камено и за страната като цяло.
Управлението им е сложен процес, който ако не се осъществява правилно,
води до проблеми, произтичащи от замърсяването на основните
компоненти на околната среда /въздух, води, почви/ и чрез тях въздейства
на качеството на живота на хората и развитието на еко-системите. През
последните няколко години се очерта тенденция към намаляване на
образуваните количества отпадъци, както за страната, така и за община
Камено. Организираното сметосъбиране обхваща всички населени места в
община Камено. Обезвреждането на ТБО на територията на Община
Камено се извършва основно чрез депониране. Депониането се извършва
на регионално депо „Братово”, разположено в землището на с.Полски
извор, община Камено.
4.10.2. Строителни отпадъци
Строителството, разрушаването на законни сгради и съоръжения и
доброволното премахване на незаконни строежи или на негодни за
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ползване или застрашаващи сигурността строежи се извършва по начин,
осигуряващ последващото оползотворяване, в т.ч. рециклиране на
образуваните строителни отпадъци в съответствие с изискванията на
Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и Наредба за управление на
строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни
материлали (ДВ бр. 89 от 13.11.2012г.).
Отпадъците от строителство и разрушаване се третират при спазване на
следната йерархия на отпадъците:
1. предотвратяване образуването на отпадъци от строителството и
разрушаване;
2. подготовка за повторна употреба;
3. рециклиране на отпадъците, които не могат да бъдат повторно
употребени;
4. материално оползотворяване;
5. оползотворяване за получаване на енергия на отпадъците, които не
могат да бъдат рециклирани и материално оползотворени;
6. обезвреждане на отпадъците, които не могат да бъдат повторно
употребени, оползотворени и/или рециклирани по предходните точки.
Разработената в Националния стратегически план за управление на
отпадъците от строителство и разрушаване визия може да бъде
формулирана по следния начин:
Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, образувани в
резултат на строителната дейност върху околната среда при осигуряване
на високо качество на изгражданата материална среда. За осъществяването
на тази визия е дефинирана следната главна стратегическа цел:
До 2020 г. Република България да притежава развита система за
управление на отпадъците от строителство и разрушаване, която да
осигури не по-малко от 70 % икономически целесъобразно рециклиране, с
което да се прекрати замърсяването на околната среда и се редуцира до
минимум екологичното въздействие на отпадъците, образувани в
резултат на строителните дейности в контекста на устойчивото
развитие.
4.10.3. Отпадъци от опаковки
Управлението на опаковките и отпадъците от опаковки обхваща всички
видове опаковки, пуснати на пазара и всички отпадъци от опаковки,
генерирани от домакинствата или при предоставянето на услуги, или при
извършването на промишлена, търговска, административна или всякаква
друга дейност, независимо от използваните материали. Политиката за
управление на опаковки и отпадъците от опаковки цели намаляване
вредното въздействие на отпадъците от опаковки върху околната среда и
човешкото здраве; внедряване на рециклируеми материали при
производството на опаковки; създаване на системи за разделно събиране,
рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки; намаляване на
отпадъците от опаковки, предназначени за крайно обезвреждане, чрез
прилагане на възприетата йерархия за управление на отпадъците,
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включваща
превенция,
повторна
употреба,
рециклиране
и
оползотворяване; екологосъобразно обезвреждане на отпадъците от
опаковки, които не могат да бъдат рециклирани или оползотворени.
От гледна точка на ЗУО и чл.26, ал.1 от Наредбата за опаковките и
отпадъците от опаковки, приета с ПМС № 271 от 30.10.2012 г. кметът на
общината изпълнява задълженията по чл.19, ал.3, т.7 ЗУО, относно
отпадъци от опаковки, като сключва договори за изграждане на система за
разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на общината
при минимални параметри на системата съгласно чл.24 и 25, със:
1. Организации по оползотворяване, притежаващи разрешение,
издадено по реда на глава пета, раздел III от ЗУО, и/или
2. Други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ,
издаден по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на
дейности
по
събиране,
транспортиране,
рециклиране
и/или
оползотворяване на отпадъци на територията на съответната община,
и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел
II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
При изграждане на системата за разделно събиране на отпадъците от
опаковки, кметът на община Камено сключва договори при условия и ред,
определен с решение на Общинския съвет Камено.
Кметът обаче изпълнява задълженията си по ал.1, т.2 в случай на
писмен отказ от всички организации по оползотворяване на отпадъци от
опаковки да сключат договор за изграждане и обслужване на система за
разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на съответната
община.
Чрез тези договори се урежда разделното събиране на отпадъци от
опаковки от домакинствата, административните, социалните и
обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските
обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм. Договорите се сключват
като се вземе предвид гъстотата на населението. Чрез договорите се
гарантира, че системата за разделно събиране на отпадъците от опаковки
ще обхване всички домакинства, като се посочва обслужвано население,
вид, брой и разположение на съдовете и площадките за разделно събиране
на отпадъците, честота на обслужване. Също така се гарантира
изпълнението на количествените цели за разделно събиране, рециклиране
и оползотворяване на отпадъците от опаковки от домакинствата и подобни
отпадъци, както и условията и редът за отчитане на тяхното изпълнение.
Община Камено има сключен договор с „Екоколект” АД.
Съгласно чл.24 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки,
системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки трябва да
включват най-малко следните елементи:
- зелени, жълти (и сини) съдове за събиране на отпадъци от опаковки от
домакинствата, различни от тези за битови отпадъци, като се осигурява
минимален общ обем на съдовете, както следва : за град Камено с
население над 5 000 жители, за всеки 400 жители - съдове с минимален
общ обем 3300 л;
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- площадка за извършване на дейностите по предварително третиране
на разделно събраните отпадъци от опаковки, отговаряща на всички
изисквания съгласно наредбата по чл.43, ал.1 ЗУО, като една площадка
може да обслужва няколко системи за разделно събиране;
- съоръжения за предварително третиране на отпадъци от опаковки,
разположени на площадката по т.3, в т.ч. инсталации за сепариране на
отпадъци, специализирана и транспортна техника, обезпечаваща
функционирането на съоръженията за предварително третиране. Едно
съоръжение може да обслужва няколко системи за разделно събиране.
Всяко съоръжение за предварително третиране на отпадъци от опаковки,
което съответно трябва да отговаря на определени изисквания.
Изрично е упоменато в Наредбата, че чувалите за разделно събиране не
заместват елементите на системите за разделно събиране с цветни
контейнери и чрез тях не се изпълняват изискванията за обхванато
население по чл.23. В чл.25 от Наредбата е регламентирано, че в
населените места по чл.23, ал.1 съдовете за разделно събиране се
разполагат до съдове за събиране на битови отпадъци, а задължения за
разполагане на елементите имат именно органите на местното
самоуправление и местна администрация.
Като изразител на националната политика и държавната власт на
местно ниво, ръководството на Община Камено предвижда провеждането
на информационни кампании за информиране на жителите от Общината за
съществуващите системи за разделно събиране на отпадъците от опаковки.
По-широкото прилагане на мерките следва да включва и да налага близко
сътрудничество на всички участващи в жизнения цикъл на производството
на опаковки и управление на отпадъците от опаковки. Ролята на жителите
на Община Камено е ключова за постигане на ефективна система за
връщане и събиране отпадъците от опаковки.
4.10.4. Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
„Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване“ означава
електрическо и електронно оборудване, което е отпадък по смисъла на
член 3, точка 1 от Директива 2008/98/ЕО, включително всички
компоненти, монтажни възли и резервни части, които са част от продукта
по време на освобождаването от отпадъка.
Действащ нормативен акт е Наредба за излязлото от употреба
електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС № 256 от 13.11.2013
г., обн. ДВ, бр.100 от 19.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.), с която са
транспонирани изискванията на новата Директива 2012/19/ЕС относно
отпадъците от електрическо и електронно оборудване.
Наредбата определя изискванията за пускане на пазара на електрическо
и електронно оборудване и за събирането, транспортирането, временното
съхраняване, предварителното третиране, повторното използване,
рециклирането, оползотворяването и/или обезвреждането на излязлото от
употреба електрическо и електронно оборудване.
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Съгласно глава четвърта от Наредбата, кметът на общината изпълнява
задълженията си за участие в системите за разделно събиране на ИУЕЕО
като : 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:
- организации по оползотворяване на ИУЕЕО, и/или;
- лица, които изпълняват задълженията си индивидуално, и/или;
- 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.
Община Камено има сключен договор с „Трансинс Технорециклираща
компания” АД – организация по оползотворяване на ИУЕЕО за
организиране на дейностите по разделното събиране, съхраняване и
предаване за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване
и/или обезвраждане на ИУЕЕО. За целта, системата за събиране на ИУЕЕО
на Община Камено дава възможност на жителите на общината да предават
своите отпадъци от ЕЕО в специално определени пунктове за събиране на
ИУЕЕО, като не заплащат допълнителна такса. Със сключването на
договора с организацията по оползотворяване на ИУЕЕО за осигуряване
успешното прилагане на системата за разделно събиране и спазване на
законодателството по управление на отпадъците, община Камено е
предприела следните мерки:
• има издадена заповед на кмета на Общината, с която са определени
местата за събиране на различните видове ИУЕЕО. За запознаване на
обществеността заповедта е поставена на определеното за целта място и на
страницата на Общивата в интернет;
• въведени са санкции за предаване на ИУЕЕО на събирателните
пунктове, които нямат необходимото разрешение, като и за изхвърлянето
на ИУЕЕО на неразрешени за това места;
• въведени са санкции за извършване на дейности по събиране,
съхраняване, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на
ИУЕЕО, без съответното разрешение по чл.35 от ЗУО;
• Спазване на строг контрол за прилагане на нормативната уредба и
условията в договора сключен на основание чл.27, ал.1, т.2 от Наредбата за
организирането на системата за разделно събиране на ИУЕЕО.
Кметът на общината изготвя и утвърждава график за събиране на
ИУЕЕО, образувано в бита, включващ не по-малко от две дати годишно.
Графикът се изготвя съвместно с организацията по оползотворяване на
ИУЕЕО и обявява чрез местните средства за масово осведомяване и по
друг подходящ начин.
Въвеждането на системи за разделно събиране на ИУЕЕО не трябва да
възпрепятства функционирането на съществуващите системи за събиране
на битови отпадъци и за разделно събиране на други масово
разпространени отпадъци. Лицата, които извършват дейности по събиране,
рециклиране и третиране, спазват задължителни минимални стандарти, за
предотвратяване отрицателното въздействие върху околната среда в
резултат от третиране на ИУЕЕО. Въведени са изисквания за площадките,
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на които се извършва третиране на ИУЕЕО. Те трябва да отговарят на
изискванията описани в Приложение №5 на Наредба за излязлото от
употреба електрическо и електронно оборудване и изискванията към
площадките, съоръженията и инсталациите за съхраняване на отпадъци по
Наредбата по чл.43, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.
За успешно събиране на ИУЕЕО се предвижда провеждането на
информационни кампании за потребителите, относно изискванията
ИУЕЕО да не се изхвърля в битовите отпадъци и да се събира разделно,
както и информационни кампании относно системата за разделно събиране
на ИУЕЕО.
4.10.5. Батерии и акумулатори
Съгласно чл.27 от Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за
употреба батерии и акумулатори, приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г.,
обн., ДВ, бр. 2 от 08.01.2013 г., в сила от 08.01.2013 г. кметът на общината:
1. организира дейностите по разделно събиране на портативни и
автомобилни НУБА и/или оказва съдействие на организациите за
оползотворяване на НУБА, в т.ч. определя местата за разполагане на
необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за
предаване на портативни и автомобилни НУБА;
2. организира изпълнението на задълженията си за участие в системите
за разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА по чл.19, ал.3,
т.7 ЗУО, като сключва договори със :
а) организации по оползотворяване на НУБА, притежаващи
разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III от ЗУО, и/или
б) други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ,
издаден по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на
дейности
по
събиране,
транспортиране,
рециклиране
и/или
оползотворяване на НУБА на територията на съответната община и/или
комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от
ЗООС.
С договорите по ал.1, т.2 се определят най-малко:
1. изискванията към системата за разделно събиране на портативни и
автомобилни НУБА от домакинствата, в т.ч. обслужвано население, брой и
разположение на съдовете и площадките за разделно събиране на
отпадъците, честота на обслужване;
2. задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно
събиране на портативни и автомобилни НУБА на територията на
съответната община;
3. задълженията и начинът за предоставяне на информация на
гражданите на съответната община по прилагане на системата за разделно
събиране на портативни и автомобилни НУБА, провеждане на
образователни и информационни кампании и работа с обществеността;
4. задължение за предоставяне в определен срок най-малко веднъж
годишно на информация за разделно събраните портативни и автомобилни
НУБА на територията на общината.
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Община Камено има сключен договор с „Трансинс Батери” ООД –
организация по оползотворяване на НУБА за организиране на дейностите
по разделното събиране, съхраняване и предаване за предварително
третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвраждане на НУБА. За
целта, системата за събиране на НУБА на община Камено дава възможност
на жителите на общината да предават своите отпадъци от батерии и
акумулатори в специално определените съдове за разделно събиране на
НУБА, като не заплащат допълнителна такса. Със сключването на
договора с организацията по оползотворяване на НУБА за осигуряване
успешното прилагане на системата за разделно събиране и спазване на
законодателството по управление на отпадъците, община Камено е
предприела следните мерки:
• поставени са съдове за разделно събиране на НУБА, при спазване на
условията в Наредбата, а именно:
- броят и разположението на местата за поставяне на съдовете за
събиране на портативни НУБА е определен в зависимост от броя на
жителите в общината, като се осигурява най – малко едно място за
поставяне на съдове – на 1 000 жители;
- броят и разположението на местата за поставяне на съдовете за
събиране на автомобилни НУБА е определен в зависимост от броя на
жителите в общината, като се осигурява най – малко едно място за
поставяне на съдове – на 5 000 жители;
- на местата за продажба на портативни НУБА да включват и места за
разполагане на портативни НУБА.
• в системата за разделно събиране са включени всички видове батерии
и акумулатори, образувани в бита, които попадат в обхвата на цитираната
по – горе Наредба;
• община Камено предвижда провеждане на информационни кампании
за информиране на обществеността за рисковете, свързани с
неконтролираното обезвреждане на батерии и акумулатори, значението на
символите използвани за маркиране;
• въведени са санкции и се опражнява контрол над изхвърлянето на
батерии и акумулатори в съдовете за смесени битови отпадъци или на
неразрешените за това места;
• води се строг контрол за изпълнението на договора и нормативната
уредба от страна на подизпълнителите, експлоатиращи системите за
разделно събиране.
Активността на крайните потребители за разделното събиране на
отпадъци от батерии и акумулатори е ключова и за това се изисква тяхното
участие и ангажираност. За успешното събиране е необходимо крайните
потребители – жителите на община Камено, да бъдат обезпечени с
информация относно полезността на разделното събиране, наличните
програми за събиране и ролята им в управлението на отпадъците от
батерии и акумулатори. Община Камено предвижда да бъдат проведени
информационни кампании, чрез които населението на общината да бъде
информирано за ролята му в разделното събиране на този масово
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разпространен отпадъчен поток и за наличните схеми за разделно
събиране.
Населението на общината трябва да бъде информирано, че системата за
разделно събиране на отпадъци от батерии и акумулатори включва всички
видове батерии и акумулатори независимо от тяхната форма, обем, тегло,
състав или употреба при пускането им на пазара и маркирането им, както и
урежда начините са освобождаване на домакинствата от уредите, в които
са вградени батерии и акумулатори.
4.10.6. Излезли от употреба моторни превозни средства
С приемането на Наредба за излезлите от употреба моторни превозни
средства, приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013
г., в сила от 25.01.2013 г., изм. и доп., бр. 95 от 1.11.2013 г., в сила от
01.11.2013 г. се въвежда и регламента за задълженията на местните органи
на самоуправление.
Задълженията произтичат от чл.16 на Наредбата, задължават кмета на
общината да определи местата по чл.19, ал.3, т.7 ЗУО на територията на
общината за предаване на ИУМПС в съответствие с програмата по чл.52,
ал.1 ЗУО и Наредбата по чл.22 ЗУО; да организира дейностите по
събирането на ИУМПС по чл.143, ал.7 и 8 ЗДП и предаването им в
центрове за разкомплектуване.
Кметът на общината изпълнява задълженията си като сключва
договори с:
1. организации по оползотворяване на ИУМПС;
2. лица, които изпълняват задълженията си индивидуално.
Договорите съдържат най-малко:
- изисквания към системата за събиране на ИУМПС на територията на
съответната община;
- задълженията за контрол по спазване на изискванията за събиране на
ИУМПС на територията на съответната община;
- задълженията за предоставяне на информация на гражданите на
съответната община по прилагане на системата за събиране на ИУМПС,
провеждане на образователни и информационни кампании и работа с
обществеността. В тази връзка, община Камено е извършила необходимите
действия по сключване на договор с „Ауторек” АД - организация по
оползотворяване на ИУМПС, както и е информирала обществеността за
възможностите за предаване на площадки за третиране и разкомплектоване
на ИУМПС на своя територия, които притежават необходимите
разрешения по чл.35 от ЗУО. В тази насока община Камено организира
събирането на ИУМПС на територията на общината по следният начин :
Собствениците на МПС на което не е заверен знака технически преглед за
повече от две години от определената му дата за следващ преглед или на
МПС с прекратена регистрация и МПС не се съхранява в имот частна
общинска собственост, е длъжен да го предаде на площадка за временно
съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС. Когато
собственикът на МПС не изпълни задълженията си, както и в случаите
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когато МПС не може да бъде идентифицирано поради липса на
регистрационен или идентификационен номер и при невъзможност
собственикът да бъде установен се прилага процедурата по предаване от
община Камено. До предаването на ИУМПС на площадките за временно
съхраняване или в центровете за разкомплектоване собствениците на
ИУМПС могат да ги съхраняват в имоти - частна собственост, като са
длъжни да не допускат замърсяване с отпадъци от тях.
Със Заповед на кмета на общината се назначава комисия от
длъжностни лица, които да осъществят контролната дейност:
1. установява наличието на излезли от употреба моторни превозни
средства (ИУМПС), паркирани (изоставени) в имоти общинска
собственост;
2. издирва собствениците на ИУМПС;
3. издава предписания на собствениците за преместване на ИУМПС,
паркирани (изоставени) в имоти общинска собственост;
4. съставя констативен протокол за техническото състояние на
ИУМПС;
5. собствениците на ИУМПС се уведомяват за предписанието за
преместване лично срещу подпис или чрез писмо с обратна разписка;
6. в случай, че собственикът на ИУМПС не може да бъде установен,
предписанието за преместването на ИУМПС се залепва под формата на
стикер на видно място на моторното превозно средство.
В 14-дневен срок от получаването на предписанието (респективно
залепването на стикера) собственикът на ИУМПС е длъжен да го премести
в собствен поземлен имот или в определените от кмета на общината
площадки за временно съхранение. При неизпълнение на предписанието за
преместване кметът на общината издава заповед за принудително
преместване на ИУМПС на площадка за временно съхранение или център
за разкомплектоване на ИУМПС.
Организацията с която кмета на община Камено е сключил договор за
извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно
съхранение и разкомплектоване на ИУМПС е длъжна да:
1. приема ИУМПС на денонощно охраняеми паркинги за временно
съхранение и съставят констативен протокол за състоянието на ИУМПС;
2. води отчетни книги съгласно изискванията на Наредба № 9 за реда и
образците, по които се предоставя информация за дейностите по
отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените
разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и
дейности /ДВ бр.94 от 2004 г./;
3. води регистър за приетите автомобили, заверен от сектор „Пътна
полиция” на МВР - Бургас;
4. уведомява в срок от 3 дни сектор „Пътна полиция” на МВР - Бургас и
съответното Районно управление “Полиция” (РУП), на територията на
което се намира паркинга за постъпили за временно съхранение ИУМПС,
като предоставят описание на автомобила, адрес на последното му
паркиране и копие на заповедта за принудително преместване;
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5. предава за разкомплектоване ИУМПС не по-рано от 3 месеца от
датата на приемането му за временно съхранение;
6. освободи ИУМПС в срок от 3 работни дни в случаите, когато
собственикът е поискал връщането на ИУМПС преди изтичане на срока и е
заплатил разходите по принудителното му преместване и временно
съхранение.
4.10.7. Отработени масла
Съгласно Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците, „Отработени
масла“ са всички смазочни или индустриални масла на минерална или
синтетична основа, негодни за употреба по първоначалното им
предназначение, като отработени моторни и трансмисионни масла,
смазочни масла, турбинни и хидравлични масла.
Съдържащите се в маслата опасни вещества, представляват опасност за
замърсяване на околната среда през всички фази на техния жизнен цикъл.
Предотвратяването на тези вредни последици следва да се постигне чрез
системен и адекватен контрол на материалните потоци и отделяните
емисии. В тази част от програмата са формулирани основните цели за
управление на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. Тези цели
ще бъдат допълнени и уточнени с приемането на Програма за прилагане на
Директива 75/439/EEC обезвреждане на отработени масла.
Съгласно Наредбата за отработените масла и отпадъчните
нефтопродукти, приета с ПМС № 352 от 27.12.2012г., кметовете на общини
определят местата за смяна на отработените места, когато местата са
разположени върху общински имот или съдействат за извършване на
събирането и съхраняването на отработените масла, когато имат сключен
договор с:
- организация по оползотворяване на отработени масла;
- лица, които пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си
индивидуално или;
- други лица, които притежават разрешение или регистрационен
документ по реда на ЗУО или комплексно разрешително издадено по реда
на ЗООС;
Въведените изисквания за събиране, съхраняване, транспортирането,
оползотворяването и обезвреждането на отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти, целят предотвратяването и ограничаването на
замърсяването на въздуха, водите и почвите и ограничаването на риска за
човешкото здраве и околната среда в резултат на третирането и
транспортирането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. За
целта е въведено задължително изискване лицата, които пускат на пазара
масла, да организират за събирането, оползотворяването и/или
обезвреждането на образуваните в резултат на тяхната употреба
отработени масла без риск за човешкото здраве и околната среда и за
постигане на целите за оползотворяване. Въвеждането и функционирането
на екологосъобразна система за управление на отпадъчните масла и
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нефтопродукти позволява осъществяване на контрол над дейностите по
третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти.
Община Камено има сключен договор с „Национална компания за
събиране и оползотворяване на отработени масла” ООД – организация по
оползотворяване на дейностите по събиране и временно съхраняване на
отработени масла и предаването им за оползотворяване на територията на
община Камено. Със сключването на договора с организацията по
оползотворяване на отработени масла за осигуряване успешното прилагане
на системата за разделно събиране и спазване на законодателството по
управление на отпадъците, община Камено е предприела следните мерки:
• информила е обществеността за разрешените места за смяна на
отработени моторни масла;
• въвела е санкции и упражнява контрол над изхвърлянето на
отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в повърхностните води и в
канализационните системи;
• строго контролиза за прилагането на нормативната уредба и по
специално за наличието на разрешения за събиране и временно
съхраняване на отработени масла, договори за предаване на отработените
масла на съоръжения, притежаващи необходимите разрешения за
оползотворяване и обезвреждане.
Събирането и/или съхраняването на отработени масла и/или отпадъчни
нефтопродукти се извършва:
1. в места за смяна на отработени масла;
2. на площадки за предварително съхраняване по смисъла на § 1, т.27 от
допълнителните разпоредби на ЗУО – в резултат на експлоатацията на
техника и оборудване;
3. в събирателни пунктове, обособени самостоятелно или като част от
площадките, на които са разположени съоръжения и инсталации за
оползотворяване и/или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти.
Местата за смяна на отработени масла, площадките за предварително
съхраняване и събирателните пунктове за отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти, както и обособените части от площадки, на които се
извършват дейности с отработени масла и/или отпадъчни нефтопродукти,
трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да бъдат бетонирани и/или покрити с друг маслоустойчив материал;
2. да бъдат оборудвани с приемателни резервоари и/или съдове за
събиране и съхраняване;
3. да бъдат оборудвани с устройства за безаварийно изпомпване и/или
източване на отработените масла и отпадъчните нефтопродукти;
4. да разполагат с налични количества сорбенти (пръст, пясък и др.),
използвани за ограничаване на евентуални разливи;
5. да са оборудвани със съоръжения за отстраняване на отработените
масла и отпадъчните нефтопродукти от формираните отпадъчни води.
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4.10.8. Едрогабаритни отпадъци
До този момент в общината не е създавана система за събиране на
едрогабаритните отпадъци. Ако домакинските отпадъци са едрогабаритни,
те просто се поставят до контейнера (точка за събиране) и остават там
докато отпадъка бъде събран. В много редки случаи, домакинства или
фирми търсят услугите на общинското предприятие “БКС-Камено” – гр.
Камено за извозване на отпадъците. Съгласно чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО,
кметът на общината е задължен да осигури 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 10 000 жители на територията на
общината, и при необходимост в други населени места.
С функционирането на новото регионално депо за битови отпадъци в с.
Полски извор е предвидена клетка за едрогабаритни отпадъци. Това дава
възможност за изпълнение на ангажиментите за събиране на
едрогабаритни отпадъци чрез поставянето им на тротоара в определен ден
от месеца или на три месеца, по график и извозването им до депото.
С пускането в експлоатация на новото регионално депо в община
Камено се предвиждат следните мерки в тази насока:
1. въвеждане и събиране на едрогабаритни отпадъци по график, което
да се извършва веднъж на три месеца като хората ще трябва да съхраняват
едрогабаритните си отпадъци в апартаментите или къщите си до този
период. Събирането трябва да се осъществи на определения ден за
събиране, след поставяне на отпадъците на тротоара.
2. информиране на населението за определената площадка, на която
населението може да остави едрогабаритните си отпадъци, веднъж
седмично или веднъж месечно.
3. Общината подпомага въвеждането на събиране на едрогабаритните
отпадъци по график, посредством отправяне на предупреждения или
налагане на санкции на нарушителите.
4. в срок от една година от въвеждането на схемата да се обсъдят по –
добрите възможности и да се оптимизира системата съобрадно
постигнатите резултати.
4.10.9. Опасни отпадъци от домакинствата
Съгласно действащия ЗУО и разпоредбите на чл.19, ал.3, т.9 общината
е задължена да организира разделно събиране на опасните битови
отпадъци извън обхвата на наредбите по чл.13, ал.1 и предаването им за
оползотворяване и/или обезвреждане.
В същото време в т.11 на същия член от ЗУО е разписано, че общините
в България са задължени да осигурят 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 10 000 жители на територията на общината, и
при необходимост в други населени. Един от тези видове отпадъци са
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опасните отпадъци от домакинствата, които се генерират в малки
количества.
Опасните отпадъци от домакинствата и малките предприятия,
включени в общия битов поток и биха оказали отрицателно влияние върху
биологичните процеси на компостирането, процесите на микробиологично третиране и в случай, че се депонират, ще доведат до
замърсяване на инфилтрата, а ако замърсеният инфилтрат достигне до
подпочвените води, то замърсяват и подпочвените води.
Част от опасните отпадъци се управлява чрез схеми “Отговорност на
производителя” като батерии и акумулатори, ИУЕЕО, както и други
масово разпространени отпадъци. Общината също има скючени договори с
организации по оползотворяване на масово разпостранени отпадъци,
където населението може да си предава опасните отпадъци. Независимо от
това, съществуват голям брой опасни отпадъци от домакинствата, чието
управление е отговорност на Общината.
Таблица. Списък с възможни опасни отпадъци от домакинствата
Опасни отпадъци
Код на отпадъка
Опасни отпадъци, управлението на които е регулирано от законодателството
Батерии
200133
Масла
200126
Употребявани масла
200126
Употребявани филтри за масла
200126
Отпадъци от електронно и електрическо
200135
оборудване (ИУЕЕО)
Опасни отпадъци, чието управление не е регулирано от законодателството
Киселини
200114
Основи
200115
Лепила
200127
Детергенти от сухо почистване
200129
Лекарства и упойващи вещества
200131
Лакове
200127
Сухи бой
200127
Луминисцентни тръби
200121
Пестициди и фунгициди
200119
Фотографски химикали
200117
Разтворители
200113
Употребявани мазнини
200126
Химикали за защита на дърво
200137

С цел опазване на околната среда е важно тези отпадъци да бъдат
разделяни при източника им на генериране. Тъй като количеството и
обемът на опасните отпадъци са ограничени, изхвърлянето им е трудно
контролируемо и съществува голям риск от смесването им с останалите
отпадъци, освен ако не се въведат мерки за улесняване на производителите
при прилагане на екологосъобразно обезвреждане на отпадъците.
Съществуват два подхода за справяне с опасните отпадъци от
домакинства:
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Управлението на опасните отпадъци от група 1, описани в горната
таблица се извършва въз основа на разпоредбите на европейското
законодателство и на българските подзаконови нормативни актове,
регламентиращи управлението на наредби, като Наредба за батерии и
акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (приета с
ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн. ДВ бр.2 от 08.01.2013 г.) ; Наредба за
отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС № 352
от 27.12.2012 г., обн. ДВ бр.2 от 08.01.2013 г.); Наредба за излязлото от
употреба електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС № 256 от
13.11.2013 г., обн. ДВ, бр.100 от 19.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.);
Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (Приета
с ПМС № 221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ бр.73 от 25.09.2012 г.)
• Намаляване на количествата на опасните съставки в стоките например
съдържанието на живак и кадмий в батериите (Наредбата за батериите);
• Осъществяване на схеми за разделно събиране на опасни отпадъци от
домакинствата съгласно цитираните по-горе разпоредби от ЗУО.
4.10.10. Излезли от употреба гуми
С оглед предотвратяването и ограничаването на замърсяването на
околната среда в резултат на излезлите от употреба гуми /ИУГ/,
законодателството на ЕС и националното законодателство поставя
изискания за задължително въвеждане и функционирането на
екологосъобразна система за управление и контрол на дейностите по
събиране, съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на ИУГ.
Съгласно националното законодателство и по - специално приетата
Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (Приета
с ПМС № 221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ бр.73 от 25.09.2012 г., разделното
събиране на ИУГ е регламентирано и позволява да се осъществи както
принципът „отговорност на производителят”, а така също и общината да
сключи договор с организация по оползотворяване за създаване на система
за разделно събиране. Възможностите, които предлага Наредбата
удовлетворяват изискванията, които общината е длъжна да спази или
въведе по отношение на масово разпространените отпадъци.
Когато местата за смяна на ИУГ са разположени върху общински имот,
кметът на община Камено определя местата за събиране на ИУГ на
територията на общината. Организацията на тези места не трябва да
възпрепятсва дейността на лицата, сключили договор с организация по
оползотворяване, и/или на лицата, изпълняващи задълженията си
индивидуално. Кмета на общината информира обществеността за
местоположението на тези места и условията за приемане на ИУГ.
Когато няма сключен договор за финансиране на дейностите по
събиране и съхраняване на ИУГ и предаването им на инсталации за
оползотворяване и/или обезвреждане с организация по оползотворяване на
ИУГ, или с някое от лицата, които пускат на пазара гуми, които
изпълняват задълженията си оползотворяване индивидуално, задължение
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на кмета на общината е да организира дейностите по събиране и
съхраняване на ИУГ и предаването им за оползотворяване и/или
обезвреждане. Кметът на община Камено извършва дейностите по
събиране и съхраняване на ИУГ и предаването им за оползотворяване
и/или обезвреждане като сключва договори с лица, притежаващи
необходимите документи по чл.35 от Закона за управление на отпадъците
за тези видове дейности.
Община Камено има сключен договор с „Трансинс Авторециклиращ
Консорциум” АД – организация по оползотворяване на дейностите по
събиране, съхраняване и предаване за последващо оползотворяване и/или
обезвреждане на излезли от употреба гуми на територията на община
Камено. Със сключването на договора с организацията по оползотворяване
на излезлите от употреба гуми за осигуряване успешното прилагане на
системата за разделно събиране и спазване на законодателството по
управление на отпадъците, община Камено е предприела следните мерки:
• информила е обществеността за разрешените места за предаване на
излезлите от употреба гуми;
• строго контролира за прилагането на нормативната уредба и по
специално за наличието на разрешения за събиране и временно
съхраняване на излезлите от употреба гуми, притежаващи необходимите
разрешения за оползотворяване и обезвреждане.
4.10.11. Отпадъци от лечебните заведения
Основно, отпадъците от лечебните и здравните заведения са твърди и
/или течни. Те се генерират в резултат от следните медицински дейности :
диагностика; наблюдение; лечение; профилактика; рехабилитация;
изследвания, извършвани в лабораторни и научни центрове.
В зависимост от това, дали съдържат инфекциозни микроорганизми;
дали са цитотоксични или генотоксични, свързани със свойствата
мутагенност, токсичност на репродукцията, както и в зависимост от това
дали съдържат токсични химикали, притежаващи оксидиращи, дразнещи,
корозивни, запалими свойства – те биха могли да бъдат класифицирани
като опасни, или - не. При управлението на медицинските отпадъци,
особенно внимание се обръща на острите предмети – това биха могли да
бъдат употребени игли и/или други инструменти.
Към опасните отпадъци от лечебните заведения се включват :
инфекциозни отпадъци; използвани остри предмети; патолого-анатомични
отпадъци; фармацефтични, вкл. цитотоксични и цитостатични отпадъци;
отпадъци, съдържащи химични вещества и препарати; отпадъци,
съдържащи тежки метали.
Предвид опасността, която представляват за човешкото здраве, всички
отпадъци, генерирани от лечебните заведения задължително се събират и
съхраняват разделно, в зависимост от техния произход, вид, състав и
свойства.
Управлението на отпадъците от лечебни и здравни заведения е уредено
в Закона за управление на отпадъците и Наредбата за изискванията за
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третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци. И
Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране
и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните
заведения.
Съгласно действащата нормативна уредба във всяко лечебно заведение,
отпадъците се разделят на мястото на тяхното образуване на опасни и
такива, които нямат характер на опасни отпадъци (неопасни).
Обезвреждането на опасните отпадъци се извършва чрез изгаряне или
обеззаразяване (автоклавиране, микровълново облъчване, обработка с
дезинфектанти и др.) с последващо депониране.
На територията на община Камено няма лечебни заведения, има
здравни служби които генерират малки количества отпадъци. Лекарите от
здравните заведения имат сключени договори за транспортиране,
предаване и последващо третиране на медицински и биологични отпадъци
с фирми, които имат разрешителни за осъществяване на този вид дейност.
Съгласно Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г.
са предложени следните мерки по отношение на отпадъците от лечебни и
здравни заведения:
• Към настоящия момент няма изграден специализиран регистър,
съдържащ информация относно актуалното състояние на функциониращи
съоръжения, както и техния капацитет. С цел оптимизиране на процесите,
свързани с управлението на отпадъците от лечебни и здравни заведения, е
необходимо създаването на специализирана база данни и включването й
към бъдещата интегрирана информационна система за управление на
отпадъците;
• Планът за действие на Националната програма за управление на
отпадъците съдържа редица мерки, касаещи отпадъците от лечебни и
здравни заведения. Сред тях се открояват мерки, целящи предотвратяване
и минимизиране на количествата образувани отпадъци, чрез оптимизиране
на процеса на разделното събиране, както и стимулиране на употребата на
рециклируеми материали, разработване на критерии и методика за оценка
и одобряване на алтернативни технологии за третиране на отпадъците от
лечебни заведения. Същевременно липсва информация относно
постигнатото ниво на изпълнение на заложените мерки.
4.10.12. Утайки от пречиствателни станции за отпадни води
Утайките представляват органичен продукт, който се получава в
резултат на пречистването на отпадъчни води след утаяването на
остатъчните вещества. Те се генерират при отделянето на тези остатъчни
продукти по време на различните етапи в процеса на пречистване на
отпадъчните води. Утайките съдържат ценни за земеделието съставки
(сред които органични вещества, азот, фосфор, калий и в по-малка степен,
калций, сяра и магнезий), но също така те могат да съдържат и
замърсители, които обикновено включват тежки метали, органични
замърсители и патогенни организми. Качествата на утайките се определят
от техния източник, от първоначалната концентрация на замърсители в
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пречистената вода, както и от техническите характеристики на
извършените процеси, свързани с третирането на отпадъчни води и утайки.
Община Камено ще търси финансиране за изграждане на ПСОВ в
гр.Камено за битово отпадни води.
4.10.13. Биоразградими отпадъци
„Биоотпадъци” са отпадъците от паркове и градини, хранителни и
кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за
обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от
хранително - преработвателните предприятия. Биоотпадъците са гниещи,
обикновено влажни отпадъци. Съществуват два основни потока – зелени
отпадъци от паркове, градини и т.н. и кухненски отпадъци. В първата
категория се съдържа обикновено 50—60 % влага и повече дървесина, а
втората не съдържа дървесина, но съдържанието на влага достига до 80 %.
Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци въвежда и
ограничения за депониране на биоразградими отпадъци : поетапно до 2016
г. количеството на биоразградими отпадъци, които се депонират да се
редуцира през 2016 г. до 35% от количеството през 1995 г. За няколко от
новите страни - членки, включително и за България, този срок е до 2020 г.
В малките населени места под 3 000 жители и от 3 000 до 25 000 жители с
най-голям относителен дял са биоразградимите отпадъци - около 60 %,
като градинските са водещи с относителен дял 30 % в най-малките
населени места, а хранителните – с малък превес над градинските в
групата на населените места от 3 000 до 25 000 жители. Съгласно чл.19,
ал.3, т.10 ЗУО, кметовете на общини имат задължението за организирането
на разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими
отпадъци, в т.ч. определят местата за разполагане на необходимите
елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването
им за компостиране или анаеробно разграждане.
Член 8, ал.1 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците (обн.
ДВ 107 от 13.12.2013 г.) задължава кметовете на общини във всеки от
регионите за управление на отпадъци по чл.49, ал.9 от ЗУО да постигат
следните регионални цели за разделно събиране и оползотворяване на
битови биоотпадъци:
1. до 31 декември 2016 г. - не по-малко от 25 на сто от количеството на
битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.;
2. до 31 декември 2020 г. - не по-малко от 50 на сто от количеството на
битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.;
3. до 31 декември 2025 г. - не по-малко от 70 на сто от количеството на
битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.
Разпоредбите на чл.31, ал.1, т.2 ЗУО изискват :
- до 31 декември 2013 г. ограничаване на количеството депонирани
биоразградими битови отпадъци до 50 на сто от общото количество на
същите отпадъци, образувани в Р България през 1995 г.; и
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- до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани
биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на
биоразградими отпадъци, образувани в Република България през 1995 г.
Съгласно НПУО 2014-2020 г. предвид това, че целите за депониране са
определени общо за страната и община Камено следва да постигне
поставената цел до 2020 г., като количествата допустими за депониране
биоразградими отпадъци на жител да се ограничат до 113,2 кг/ж/годишно.
V. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
С цел запазване на положителните тенденции в йерархията за
управление на битовите отпадъци, са направени следните препоръки като
конкретни мерки и действия в НПУО 2014-2020 г. и в Националната
програма за предотвратяване на образуването на отпадъците:
• Отчисленията (екотаксата) за депониране на отпадъците да се
прилагат стриктно за всички общини, тъй като са сериозен стимул за
общините за намаляване количествата депонирани отпадъци;
• С приоритет по ОПОС 2014-2020 г. да се финансират проекти на
общини за съоръжения за оползотворяване на биоразградимите отпадъци и
за въвеждането на системи за разделното им събиране (съдове,
специализирани автомобили и др.) и на проекти на общините за
предотвратяване на образуването и депонирането на отпадъци;
• Във връзка с горната препоръка с приоритет МОСВ/ОПОС да
подготвят указания и изисквания към проектите на общините за
изграждане на системи за разделно събиране и съоръжения за
оползотворяване на биоотпадъците;
• Проучване от общините на най-ранен етап на основните източници на
хранителни, зелени и други биоотпадъци и на количествата им и за
специфичния подход на всяка община за създаване на системи за
разделното им събиране;
• Провеждане на постоянни обучителни програми за всички общини в
България по управление на битовите отпадъци в съответствие с йерархията
за управление на отпадъците, с акцент върху управление на
биоразградимите отпадъци, разделно събиране и рециклиране и
предотвратяване, извършване на проучвания за морфологичен състав на
отпадъците;
• Подпомагане от Оперативна програма „Конкурентоспособност и
иновации” 2014-2020 г. на бизнес проекти за изграждане на съоръжения за
сепариране и рециклиране на рециклируеми отпадъци от пластмаса, хартия
и картон, стъкло и за предотвратяване на образуването на отпадъци,
включително битови отпадъци;
• Въвеждане на информационна система, отчитаща домашното
компостиране и на степента на устойчивост на реализираните от общините
проекти в тази област;
• Приближаване към принципа „замърсителят плаща” при определяне
на такса битови отпадъци чрез измерване на количеството;
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• Предоставяне на преференции на домакинствата и юридическите лица
по отношение на таксата битови отпадъци при условие, че се включат и
участват в системи за разделно събиране на отпадъците, първоначално
като пилотни проекти;
• Още по-тясно интегриране на информационните системи на НСИ и
ИАОС относно отпадъците, което в известна степен зависи и от
унифициране на системите на европейско ниво – Евростат и ЕК.
VІ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Финансирането на общините в България се осъществява чрез два типа
източници – собствени и външни. За финансиране на дейностите от
външни източници могат да се използват голяма част от фондове,
механизми и схеми.
Средствата от общинския бюджет за екологични проекти и дейности по
приоритети, определени в общинските програми за околна среда, са
резултат:
• От приходите от санкциите за увреждане или замърсяване на околната
среда над допустимите норми по чл.69 от ЗООС (осемдесет на сто
постъпват по бюджета на общината, на чиято територия се намира
санкционираният субект);
• От приходите от глоби и санкции по ЗООС, налагани от кметовете на
общини, както и приходите от глоби за нарушаване на наредбите,
приемани от общинските съвети във връзка с опазването на околната
среда;
• От приходи от приватизация на обекти общинска собственост.
По предложение на Кмета на общината ежегодно (с приемането на
общинския бюджет) следва да се определят средства за изпълнение на
приоритетни екологични проекти и дейности, включени в общинската
Програма за опазване на околната среда.
Съществено значение за одобряването на проекти на общини за в
бъдеще ще се отдава на аргументирането на приоритетността им в
общински програми за опазване на околната среда.
Както и досега ще се изисква пълна проектна готовност на
инвестиционните обекти, решение за оценка на въздействието върху
околната среда, когато се изисква в съответствие със Закона за опазване на
околната среда, наличие на съфинансиране от общински източници.
За изготвяне на Инвестиционната програма са взети в предвид
възможностите на общината за финансиране на големи инвестиционни
проекти в областта на околната среда като пречиствателна станция за
отпадни води или регионално съоръжение за третиране на битови
отпадъци. Предвидени са следните форми на финансиране за :
• Проекти от регионално значение - Проект № DIR-5102118-1-22
„Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в
регион Бургас”, Договор за безвъзмездна финасова помощ № DIR-5102118C001/25.08.2011 г., финансиран по Оперативна програма „Околна среда
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2007-2013 г.”, чрез Европейския фонд за регионално развитие и държавния
бюджет на Република България;
• Рекултивация на съществуващо общинско депо гр.Камено –
ПУДООС, държавен бюджет;
• Разделното събиране на едрогабаритни отпадъци и опасни отпадъци
от бита, мониторинг на депа – общински бюджет или чрез реализацията на
пилотни проекти на ПУДООС;
• Организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането
на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от
домакинствата на територията на съответната община – общински бюджет,
частна инвестиция за оползотворяване и рециклиране;
• Разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими
отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите
елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването
им за компостиране или анаеробно разграждане, в рамките на Проект за
изграждане на регионалната система по ОП “Околна среда 2007-2013г.”,
общински бюджет, както и по ОПОС 2014-2020 г. Във връзка с
предотвратяване на образуването и депонирането на отпадъци;
• Обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за
растителна защита, съхранявани в склад определен като базисен за
препарати с изтекъл срок на годност и негодни за употреба по проект
„Екологосъобразно обевреждане на негодни за употреба пестициди и
други препарати за растителна защита“, финансиран в рамките на
Българо-швейцарска програма за сътрудничество и изпълняван от
ПУДООС;
• Инвестициите, които не изискват значителен финансов ресурс, за
разпространение на информационни материали, провеждане на обучения
или инструктиране на притежателите на отпадъци се предполага, че могат
да бъдат финансирани от външни източници, включително частния сектор,
в това число организациите по оползотворяване.
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