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

третиране на отпадъците на територията на общината и за постигане на целите за 
рециклиране и оползотворяване на отпадъците, поставени пред местните власти; 

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

 Какви са основните изводи и препоръки. 
 
Информационно обезпечение на анализа 
Необходимата информация за нуждите на анализа на инфраструктурата за управление на 
отпадъците се съдържа в различни документи и информационни източници. На практика 
няма изградена цялостната информационна база данни, в която информацията да е 
систематизирана и да обхваща всички аспекти на инфраструктурата, както във регионален, 
така и във времеви разрез.  
 
3.1. Анализ на инфраструктура за битови отпадъци 
Анализът на инфраструктурата за управление на битовите отпадъци е направен относно 
двата компонента на инфраструктурата: 
 Площадки, съоръжения и инсталации за третиране на битовите отпадъци; 
 Съдове и техника за събиране и транспортиране на битовите отпадъци – където се 

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

 
Развитие на инфраструктурата за третиране на битовите отпадъци 
През последните години Община Созопол работи упорито в насока решаване на проблемите 
свързани с управлението на отпадъците, генерирани на територията й. 

 Организираното сметосъбиране и транспортиране на битовите отпадъци, обхваща 
100% от населените места в общината; 

 Сключени са договори с организации за оползотворяване на масово разпространени 
отпадъци, с цел насочването им към осигурената от тях инфраструктура. Разделно 
събираните хартия, метал, пластмаса и стъкло от потока битови отпадъци се събират 
от „РТК“ООД, която ги транспортира до сепариращата инсталация на РДНО Созопол, 
с оператор „ПРО ВАСТЕ ПЛЮС“ ООД;  

 Общината е член на „Регионално сдружение за управление на отпадъците – Регион 
Созопол“ с още 2 общини- Приморско и Царево; 

 На територията на общината е изградено РДНО по Програма ИСПА, мярка 
2000/BG/16/Р/РЕ/002 – „Пет регионални депа за твърди битови отпадъци в България – 
Созопол, Силистра, Монтана, Севлиево, Русе и Претоварна станция Китен”, 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ 2016-2020г. 
 

112 
 

изпълняван по Финансов меморандум от 2000 г., сключен между Европейската 
комисия и Правителството на Република България; 

 За постигане на поставените цели, свързани с намаляване и ограничаване на 
количествата депонирани битови отпадъци, на територията на РДНО Созопол от 
януари 2016г. е в експлоатация сепарационна инсталация, която е първи етап от 
мащабен екологичен проект за „Изграждане на енергиен обект за производство на 
електрическа енергия от ВЕИ чрез автоматизирана сепарационна инсталация за 
неопасни отпадъци в РДНО–Созопол в ПИ № 000379, м.„Чоплака” в землището на 
с.Равадиново, Община Созопол”; 

 Предвижда се изграждане и въвеждане в експлоатация на инсталация за компостиране 
на територията на РДНО на територията на общината; 

 Предприети са действия по отношение третирането на строителните и едрогабаритни 
отпадъци отпадъци, които ще преминават през Мобилна инсталация за натрошаване 
ситуирана на предвиденото за изграждане депо за строителни материали, земни маси 
и инертни материали, в землището на гр.Черноморец. 

 
Основни технически характеристики и капацитет на инфраструктурата за третиране 
на битови отпадъци 
От 2009г. битовите отпадъците, генерирани от територията на Община Созопол, се приемат 
за обезвреждане (депониране) на Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините 
Созопол, Приморско и Царево, намиращо се на територията на Община Созопол, върху имот 
с идентификатор №000379 по КВС, м. „Чоплака” в землището на с.Равадиново. Общата 
площ на имота е 124,129дкa и е с начин на трайно ползване – „сметище“. 
Цитираният имот е обособен на два урегулирани поземлени имота, а именно: 
 УПИ І-379, м.Чоплака, с.Равадиново, Община Созопол с площ 115,782 дка и  
 УПИ ІІ -379, м.Чоплака, с.Равадиново, Община Созопол с площ 1,280 дкa, 

и двата собственост на Община Созопол. 
 
Строителството на регионалното депо е завършено през 2007г. и същата година е издадено 
разрешение за ползване № СТ-12-795/10.09.2007г. Началото на експлоатацията /приемане на 
отпадъци/ датира от 06.07.2009г.  
 
Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците, общините, включени във 
всеки от регионите, определени с Националната програма за управление на дейностите по 
отпадъците (НПУДО 2009-2013г)., създават регионална система за управление на 
отпадъците, състояща се от Регионално депо и/или други съоръжения за третиране на 
отпадъци. 
 
В изпълнение на това на 09.02.2011 г. е създадено Регионално сдружение за управление на 
отпадъците (РСУО) за регион Созопол, състоящо се от председател – кмета на Община 
Созопол и членове – кмет на Община Приморско и Община Царево. Целта на сдружението е 
взаимно подпомагане между общините при третирането и обезвреждането на отпадъците им. 
Чрез използването в един регион на едно общо депо от участващите в региона общини, се 
цели намаляване на разходите по експлоатация и намаляване на вредното въздействие върху 
компонентите на околната среда. Също така насоките на екологичното законодателство са 
постепенно преминаване към други методи за третиране на отпадъците, освен депониране, 
като целта на създадените Регионалните сдружения, чрез общи финансови ресурси да търсят 
най-икономичния и екологичен начин третирането на отпадъците. 
 
Съгласно основния проект (2002-2005г) на Регионално депо за неопасни отпадъци на 
територията на община Созопол, клетките за депониране на неопасни отпадъци са четири 
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броя, от които клетки 1, 2 и 3 са вече изградени /първи етап/, а клетка 4 има оградни диги и 
естествен терен на дъното и е предвидено да се изгради на втори етап. 
 

 
Снимка 3-01: Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево 

 
През 2013г. е подадена в МОСВ Информация за планирана промяна в работата на 
„Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО) на Общините Созопол, Приморско и 
Царево”, съгласно Приложение №5 към чл.16, ал.1 от НУРИКР. Планираната промяна касае 
отпадане на четвърта клетка на депото от обхвата на КР №204-Н0/2008г., тъй като се 
предвижда на свободния терен да се реализира „Изграждане на енергиен обект за 
производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) чрез 
автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци в РДНО-Созопол, намиращо 
се в ПИ №000379, м.”Чоплака”, землище с.Равадиново, Община Созопол”. С 
оползотворяване на част от отпадъците и намаляване обема на депонираните в клетките 
отпадъци, което ще доведе до удължаване срока на експлоатация на построените клетки 1, 2 
и 3. 
 
С Договор за учредяване право на строеж №8-214/20.05.2012 г. „ПРО ВАСТЕ ПЛЮС“ ООД 
придобива право на възложител на ИП „Изграждане на енергиен обект за производство на 
електрическа енергия от ВЕИ чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни 
отпадъци в РДНО–Созопол в ПИ № 000379, м.„Чоплака” в землището на с.Равадиново, 
Община Созопол” (площадката на Клетка 4). Промяната в технологичната инфраструктура 
на зоната за депониране на отпадъците (отпада Клетка 4 от зоната и Етап 2 от 
строителството) налага актуализация на основния проект за тази зона. Във връзка с 
настъпилата промяна, комплексното разрешително е актуализирано с Решение №204-Н0-И0-
А1/2013г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда. 
 
На по-късен етап е подадено Заявление за издаване на Комплексно разрешително във връзка 
с необходимостта от увеличване на дневния капацитет на инсталацията, а именно – от 120 
т/24ч на 250 т/24ч. Промяната се налага с факта, че през летните месеци (юни, юли и август), 
предвид курортния характер и на трите общини, участващи в сдружението, допуснатият с КР 
дневен капацитет бива надвишаван. На основание внесеното в ИАОС с Вх.№630-Бс-
1913/16.02.2015г. Заявление, на Община Созопол е издадено ново комплексно разрешително 
№ 204-Н1-ИО-АО/2015г., влязло в сила на 21.12.2015г. 
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Съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС), депото попада в обхвата на 
приложение №4 - Депа, приемащи над 10 т. отпадъци на денонощие или с общ капацитет 
над 25 000 т., с изключение на депата за инертни отпадъци. Съгласно Комплексно 
разрешително №204-Н1/2015г. за обект „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините 
Созопол, Приморско и Царево", разрешеният капацитет е следният: 
 
Таблица 3-01: Капацитет на инсталациите, съгласно КР№ 204-Н1/2015г 

№ Инсталация 
Позиция на 

дейността по 
Приложение № 

4 на ЗООС 

Капацитет 
 

Капацитет 
[т] 

1 Регионално депо за неопасни отпадъци за 
общините Созопол, Приморско и Царево в 
землището на с. Равадиново, включващо: 

- Клетка 1; 
- Клетка 2; 
- Клетка 3 

5.4 250 т/24ч 
26 163 т/г 

368 075 
 
 

90 105 
44 550 

233 420 
 
Експлоатацията на депото се извършва съгласно условията посочени в издаденото 
Комплексно разрешително. 
 
Инсталация за предварително третиране – сепарираща инсталация за смесен битов 
отпадък 
„Предварително третиране” са всички физични, термични, химични или биологични 
процеси, включително сортирането, които променят характеристиките на отпадъците с цел 
да се намали обемът им или опасните им свойства, за да се улесни по-нататъшното им 
третиране или да се повиши оползотворяемостта им. Предварителното третиране има за цел 
отделяне на оползотворими компоненти от общия поток на отпадъците преди окончателното 
им депониране или подготовка за оползотворяването им. 
 
Предварителното третиране на смесените битови отпадъци, образувани от домакинствата е 
отговорност на Общинска администрация, тъй като населението заплаща за тях „такса 
битови отпадъци”. Отговорността за третиране на останалите отпадъци, образувани извън 
организираната система по сметосъбиране и сметоизвозване е на причинителите и 
притежателите им. 
 
Съгласно чл.38., ал.1 от Наредба №6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за 
изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци на депата се приемат предварително 
третирани отпадъци. В съответствие с дефиницията „замърсителят плаща” разходите по 
предварителното третиране се извършват от лицата, при чиято дейност се образуват. 
 
Сепарирането е друга мярка за третирането на отпадъците, преди тяхното депониране. Той е 
известен и работещ метод, който е по-лесно осъществим, като при него отпадъците се 
разделят ръчно или механично по компоненти и от общият поток битов отпадък се извличат 
оползотворимите и рециклируеми отпадъци. Останалите след сепарирането отпадъци, които 
не могат да бъдат използвани се депонират на депо за неопасни отпадъци и/или в 
съоръжения за термично третиране .Чрез сепарирането обемът на отпадъците за депониране 
се намалява значително, с което се удължава експлоатационния срок на депата. 
 
Сепарирането е дейност, която допринася за постигане на целите за рециклиране, както и 
извличане на максимално количество оползотворими и рециклируеми отпадъци от общия 
поток и предотвратяване постъпването им на депото за депониране. 
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С реализиране на първия етап от проекта „Изграждане на енергиен обект за производство на 
електрическа енергия от ВЕИ чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни 
отпадъци в РДНО–Созопол в ПИ №000379, м.„Чоплака” в землището на с.Равадиново, 
Община Созопол”, от началото на 2016г е въведена в експлоатация сепариращата инсталация 
за твърди битови отпадъци. Инсталацията за сепариране с оператор „ПРО ВАСТЕ ПЛЮС” 
ЕООД е предназначена за неопасни битови отпадъци. Към Договор № 8-261/20.05.2015г. за 
учредяване право на строеж в полза на „ПРО ВАСТЕ ПЛЮС“ЕАД за изграждането на 
енергийния обект е сключено допълнително споразумение от 15.10.2015г, по силата на което 
Община Созопол като Възложител се задължава да предава, а „ПРО ВАСТЕ ПЛЮС“ЕАД 
като Изпълнител да приема, сепарира, рециклира, оползотворява и предава за обезвреждане 
всички видове отпадъци по смисъла на ЗУО, предадени от Възложителя. Изпълнителят се 
задължава да предаде остатъка от преработения отпадък обратно на Възложителя, който от 
своя страна да го депонира в депото. 
 

 
 

Снимка 3-02: Сепарираща инсталация на РДНО Созопол 
 

В резултат от експлоатацията на инсталацията ще бъдат постигнати поставените 
индикативни цели за рециклиране и опозотворяване на битови отпадъци, заложени в 
Националната програма за управление дейностите по отпадъците: 

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

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

 
В инсталация постъпват за сепариране и оползотворяване единствено смесени битови 
отпадъци и подобни на тях отпадъци. Основни такива компоненти се явяват: метали /черни и 
цветни/, стъкло, пластмаса, хартия и инертни материали. Капацитета на инсталацията за 
сепариране е 90 000 т/г отпадък, а капацитета на инсталацията за оползотворяване е 95 
т/24часа или 30 000 т/г. Сепариращата инсталация е с производителност 15-20 тона на час. 
При работа на три работни смени в рамките на 20 часа количеството сепариран отпадък 
възлизана 360 тона на ден. Инсталацията е високотехнологична, с добра производителност. 
 
Постъпилите твърди битови отпадъци в обекта за сепариране, временно се съхраняват на 
специално изградена приемна площадка. Доставените отпадъци в приемната площадка се 
подлагат на първична сепарация, преди да се подадат към сепариращата инсталация, като 
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предварително се отстраняват едрогабаритни отпадъци и се отделят на специално отредено 
за тях място. Останалият отпадък, посредством челен товарач, се поставя във входна 
стоманобетонова камера. От приемната камера, чрез събирателен лентов транспортьор 
отпадъците се придвижват за последваща сепарация. Първоначално транспортната лента 
достига до платформа. Този работен участък е с капацитет от 6 работни места и сепарацията 
се извършва ръчно. За да се гарантират комфортни условия на труд, платформата е 
изолирана с кабина тип сандвич-панели с дължина 5,03 м, широчина от 4,2 м и височина 3 м.  
 
Сепарацията се осъщестява по следната схема: в първото работно звено се осъществява 
разкъсване на пакети, торбички, отстраняват се едри каменни късове, за да се предотвратят 
проблеми, които биха затруднили следващите сепарационни етапи, а следващите две са 
предназначени за сепарация на картон, стреч-фолио, стъкло, и цветни метали. 
 
Останалият отпадък се транспортира от конвейрната лента до вход вибрационен сепаратор. 
В този сепаратор отпадъкът се разделя по зърнометрия. По-ситните фракции биват пресяти и 
отделени от по-едрогабаритния състав. Те се подават на последваща транспортна лента, 
която ги отвежда до контейнер за съхранение и последваща употреба в строителството,  
 
Следва линия за сортиране на отпадъчни фракции: смесена хартия, PET - опаковки, РЕТ - 
бутилки, LDPE, HDPE, черни метали. Зоната е с капацитет от 10 работни места- по 5 
оператора от двете страни на линията за сортиране в отделни кабини (общо 5 на брой).  
 
Сепарацията на черни метали се осъществява чрез монтиран магнит над транспортната 
лента. Минавайки през него, черните метали се отделят от общия поток маса, придържайки 
се към магнитна лента. Лентата магнит отвежда задържалите се по нея фракции в контейнери 
за събиране на черни метали и самостоятелно се почиства. 
 
Отделените по вид отпадъци минават по линията и през люкове в пода на платформата, се 
складират в специални камери, където се натрупват. След натрупване на някое от 
отделенията за складиране на хартия и различни по вид пластмаси, с мотокар посредством 
прибутване, отпадъците се преместват до конвейерна лента на машина за балиране 
(балопреса) на отпадъци. Готовите бали се складират в специално пригодени зони по вид на 
пресования отпадък (хартия или пластмаса). 
 
Предвижданията са в 5/пет/ годишен срок, инвеститора „ПРО ВАСТЕ ПЛЮС“ ЕООД да 
реализира поетапно четирите етапа на енергийният обект за производство на ел. енергия, 
произтичаща от производствения цикъл на сепарирането на отпадъци. В допълнение към 
сепариращата инсталация за неопасни отпадъци ще се изгради и инсталация за производство 
на електроенергия. Ще си използват газови генератори на биогаз, получен от отделената 
биомаса. Съгласно Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 2009г. за 
насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, чл.2, т.д) „биомаса 
означава биоразградимата част на продукти, отпадъци и остатъци от биологичен произход от 
селското стопанство (включително растителни и животински вещества), горското стопанство 
и свързаните с тях промишлености, включително рибно стопанство и аквакултури, както и 
биоразградимата част на промишлени битови отпадъци“. От сепарацията на битовите 
отпадъци, ще се добива биомаса, която ще се подава в газификационна инсталация за 
производство на природен газ. В специални камери ще се подава получения природен газ за 
изгаряне. Отделените изгорели газове под налягане ще задвижват турбини, които ще 
произвеждат електрическа енергия. 
 
При пускане в експлоатация на Енергийния обект, ще намалее притока на депонираните 
отпадъци в клетките, което е предпоставка за увеличаване на срока на експлоатация на 
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депото. Предвижданията са това решение да увеличи обема на Клетки 1 и 2 с около 2,0%, а 
на Клетка 3 – 12,0-13,0%. От друга страна производството на електроенергия, освен 
икономически ползи ще осигурява енергийна независимост на обекта. Една трета от тази 
енергия ще се консумира от предприятието, а остатъкът може да бъде продаден на външни 
клиенти. 
 
В Националния план за действия за развитие на ВЕИ, биомасата е посочена като основен 
приоритет за постигане на индикативните цели за 2020г. Подобен проект се реализира за 
първи път по Българското Черноморие и гарантира както икономически ползи, така и 
дългосрочен екологичен ефект. 
 
В следващата таблица са представен прогнозен срок на запълване на Клетка 3 при различен 
процент отпадъци, постъпващи за депониране: 
 
Таблица 3-02: 

Наименование Ед. 
мярка 

Клетка 3 Общо 
Етап 2 Кл.1,2,3 

Сепариране +депониране на 75% от отпадъците в Клетка 3 год 8,0 17,4 
Сепариране +депониране на 50% от отпадъците в Клетка 3 год 11,9 21,3 
Сепариране +депониране на 25% от отпадъците в Клетка 3 год 23,8 33,2 

 
Забележка: Посочените срокове на запълване на Клетка 3 са изчислени на база % от прогнозното количество 
на депониране в клетката на неизползваеми след сепарирането отпадъци. Действителният срок на запълване на 
Клетка 3 може да се прецизира след достигането на пълния капацитет на сепарационната инсталация и се 
получат устойчиви резултати за количеството ополозотворени и депонирани отпадъци. 
 
Инсталации за биоразградими и за биоотпадъци (проект) 
Компостирането е форма на рециклиране, при която биоотпадъка се превръща в компост и 
чрез него може отново да се включи в естествения кръговрат на веществата, влизайки в 
изграждането на живата материя. 
 
Към настоящия момент биоразградимите отпадъци, образувани на територията на Община 
Созопол, не се събират разделно, а са част от общия поток битови отпадъци. Общината не е 
въвела система за домашно компостиране. В селските райони разделно се събира оборски 
тор, който след изсушаване се използва за наторяване на градините и земеделските земи. В 
тези райони най-често срещаните практики за третиране на биоотпадъци са: използване на 
кухненски и градински отпадъци за храна на животните; натрупване на смесени купчини от 
оборски тор, растителни и кухненски отпадъци в полето; купчините не се обръщат, но след 
една до три години могат да се използват като подобрител на почвата; изгаряне на градински 
отпадъци и листа. 
 
На Регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Созопол, Приморско и Царево не е 
инсталирано компостиращо съоръжение. В съответствие с изискванията на Закона за 
управление на отпадъците и Наредбата за третиране на биоотпадъците, се предвижда 
изграждане на инсталация за компостиране на площадката на РДНО Созопол. Съгласно 
морфологичния състав на отпадъците, в общината годишно се генерират 45,56% 
биоразградими отпадъци, от които 14,73% са „зелени отпадъци“. На база на тези данни е 
изчислено, че за 2014г. общо образуваните зелени отпадъци са 1539т, а за 2015г. тяхното 
количество е около 1462т. Въвеждането на компостираща инсталация на територията на 
РДНО Созопол е от изключително важно значение, предвид факта, че на компостиране ще се 
подлагат и количествата генерирани разделно събрани зелени отпадъци от общините 
Приморско и Царево. 
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Инсталации за третиране на строителни отпадъци (проект) 
На територията на Община Созопол е предвидена площадка за третиране на отпадъци от 
строителна и строително-ремонтна дейност и едрогабаритни отпадъци. Предвиденият терен, 
върху които ще бъде ситуирано „Депо за строителни материали, земни маси и инертни 
материали“ се намира в землището на гр.Черноморец в ПИ с идентификатори 
№№81178.51.48 и 81178.48.26. На площадката ще се приемат отпадъци от населението от 
строителна и строително – ремонтна дейност, както и едрогабаритни отпадъци. Приетите 
отпадъци ще бъдат подлагани на третиране с мобилна роторна трошачка. Съоръжението и 
площадката за третиране на строителните и едрогабаритни отпадъци са подробно разгледани 
в анализа на инфраструктура за отпадъци от строителство и разрушаване, които е част от 
настоящия анализ. 
 
Инсталации за оползотворяване на сметищен газ 
Процесът на биоразпадане, който минерализира органичните части на отпадъците 
произвежда инфилтрат и сметищен газ. Последният основно се състои от метан (CH4), 
въглероден двуокис (CO2) и водни пари и в по-малка степен в зависимост от обстоятелствата, 
също съдържа амоняк (NН3) и кислород (O2). Газът се развива при началото на анаеробното 
разпадане на отпадъците и това може да продължи десетилетия, до приключване на 
биоразпадането.  

Сметищният газ обикновено е наситен с влага и е корозивен. Ако не се контролират 
надеждно, емисиите на сметищен газ могат да предизвикат повишен риск от пожари и 
експлозии, токсичност, задушаване и други опасности както и измиране на растителността. 
За улавяне и отвеждане на формиралия се биогаз в тялото на клетки 1, 2 и 3 на Регионалното 
депо е предвидено изграждането на газоотвеждаща система. Газоотвеждащата система се 
състои от газови кладенци за улавяне на образувалия се биогаз от отпадъците, тръбна 
система за събиране и транспорт на биогаза и инсталация за изгаряне. Изграждането на 
газовите кладенци става поетапно, като започва едновременно с полагането на отпадъците в 
дадена клетка и завършва в газовия дренажен слой при окончателното й запълване. В клетки 
1 и 2 са изградени общо четири броя газови кладенци, а в клетка 3 са предвидени 3 броя. 
 
Едновременно с извършване на техническата рекултивация по етапи се изгражда и газовата 
дренажна система за събиране и транспорт на биогаз на клетките. Същата се състои от 
дренажни лъчи по 3 на газов кладенец, общо 21 бр. с единична дължина 30,0 м от 
перфорирани HDPE тръби ᴓ80 мм за улавяне на биогаз, разположени в газовия дренажен 
слой и заустване в съответните газови кладенци. От газовите кладенци биогаза e предвидено 
да се отвежда към инсталация за изгаряне посредством събирателни тръбопроводи и основен 
колектор от плътни HDPE тръби. Газоотвеждащите тръби се полагат с възходящ наклон по 
посока към изгарящата инсталация. Основният колектор (GА) за отвеждане на биогаз до 
инсталацията за изгаряне се изгражда при рекултивацията на Етап 1 (при рекултивация на 
Клетка 1 и 2). В мястото на включване на двата тръбни колектора Т1 и Т2 в колектора GА е 
предвидена газова шахта (ГШ1) с шибри за поетапно включване на газовата система на 
отделните рекултивирани клетки. 
 
Инфраструктура за събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци  
На територията на Община Созопол, организираното събиране и транспортиране на 
отпадъците се извършва от структурите на „РТК“ ООД – гр.Елин Пелин, като се обслужват 
всички населени места на територията на общината. Основната й дейност се състои в 
сметосъбиране, сметоизвозване, механизирано миене, механизирано и ръчно метене на 
териториите за обществено ползване във всички населени места, селищни образувания и 
урегулирани територии извън населените места на Община Созопол, на основание издадено 
Решение № 12-РД-924-03 от 22.06.2015г за изменение и допълнение на регистрация по чл.35, 
ал.3 и 5 от ЗУО и Регистрационен документ № 12-РД-924-02 от 05.03.2015г. 
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Съгласно горецитираното решение в следващата таблица са посочени количествата и вида на 
разрешените за събиране и транспортиране отпадъци: 
 
Таблица 3-03: 

№ 
Вид на отпадъка Количество 

(тон/тод.) Произход Код Наименование 
1 02 01 01  Утайки от измиване и почистване 25 от юридически лица 
2 02 01 03 Отпадъци от растителни тъкани 25 от юридически лица 
3 02 01 04 Отпадъци от пластмаси(с изключение на опаковки) 25 от юридически лица 
4 15 01 01 Хартиени и картонени опаковки 30 от юридически лица 
5 15 01 02 Пластмасови опаковки 30  от юридически лица 
6 15 01 06 Смесени опаковки 30 от юридически лица 
7 15 01 07 Стъклени опаковки 20 от юридически лица 

8 17 01 01 Бетон 40 от физически и 
юридически лица 

9  17 01 02 Тухли  25  от физически и 
юридически лица 

10 17 01 03 Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия 25 от физически и 
юридически лица 

11 17 01 07 
Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови 
и керамични изделия, различни упоменати в  
17 01 06 

20 от физически и 
юридически лица 

12 17 02 02 Стъкло 20 от физически и 
юридически лица 

13 17 02 03 Пластмаса 10 от физически и 
юридически лица 

14 17 05 04 Почва и камъни, различни от упоменатите в  
17 05 03 10 от физически и 

юридически лица 
15 19 08 01 Отпадъци от решетки и сита 150 от юридически лица 
16 18 08 02 Отпадъци от пясъкоуловители 250 от юридически лица 

17 19 08 05 Утайки от пречистване на отпадъчни води от 
населени места 3500 от юридически лица 

18 19 12 01 Хартия и картон 20 от юридически лица 
19 19 12 04 Пластмаса и каучук 70 от юридически лица 
20 19 12 05 Стъкло 20 от юридически лица 

21 19 12 12 
Други отпадъци (Включително смеси от 
материали) от механично третиране на отпадъци, 
различни от упоменатите 19 12 11 

20 от юридически лица 

22 20 01 01 Хартия и картон 20 от физически и 
юридически лица 

23 20 01 02 Стъкло 20 от физически и 
юридически лица 

24 20 01 08 Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за 
обществено хранене 5000 от физически и 

юридически лица 

25 20 01 25 Хранителни масла и мазнини 1000 от физически и 
юридически лица 

26 20 01 39 Пластмаси 10 от физически и 
юридически лица 

27 20 02 01 Биоразградими отпадъци 25 от физически и 
юридически лица 

28 20 02 02 Почва и камъни 25 от физически и 
юридически лица 

29 20 02 03 Други бионеразградими отпадъци 20 от физически и 
юридически лица 

30 20 03 01 Смесени битови отпадъци 40 000 от физически и 
юридически лица 

31 20 03 02 Отпадъци от пазари 1000 от физически и 
юридически лица 

32 20 03 03 Отпадъци от почистване на улици 1000 от физически и 
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№ 
Вид на отпадъка Количество 

(тон/тод.) Произход Код Наименование 
юридически лица 

33 20 03 07 Обемни отпадъци 5000 от физически и 
юридически лица 

34 20 03 99 Битови отпадъци, неупоменати другаде 15 от физически и 
юридически лица 

 
На територията на общината от „РТК“ ООД се обслужват следния брой съдове: 

- съдове пластмасови 240 л – 6201 броя; 
- съдове тип „Бобър“ 1.1 м3 - 1139 броя;  

Всяка година общинска администрация, закупува нови съдове за събиране на смесени битови 
отпадъци за допълване на системата си по населените места в общината. Системно се 
извършва проверка за състоянието на съдовете, като някои от контейнерите се подлагат на 
ремонт, а други от тях се подменят, поради тяхната амортизация. 
 
Ежегодно се определят районите и честотата за организираното сметосъбиране и 
сметоизвозване, въз основа на издадена от Кмета на общината заповед, като при 
необходимост се поставят контейнери на нови точки в населените места за подобряване 
ефективността на системата. Разпределението на съдовете за събиране на смесените битови 
отпадъци по населените места е организирано съгласно разработената от Министерство на 
околната среда и водите Методика за определяне на броя и вида на необходимите съдове и 
техника за събиране и транспортиране на отпадъци. 
 
Таблица 3-04: Списък на наличната техника на „РТК”ООД звено Созопол през сезон 2016г 

№ Марка на автомобила Вид на автомобила Забележка 
1 МАН СО 24-85 Специализиран автомобил  
2 МАН СО 25-10 Специализиран автомобил  
3 МАН СО 25-28 Специализиран автомобил  
45 МАН СО 27-34 Специализиран автомобил  
6 МАН СО 27-35 Специализиран автомобил  
7 МАН СО 59-15 Специализиран автомобил  
8 МАН СО 97-42 Специализиран автомобил  
9 М/С  СО 17-95 Специализиран автомобил  
10 М/С  СО 17-96 Специализиран автомобил  
11 М/С  СО 51-13 Специализиран автомобил  
12 М/С  СО 51-37 Специализиран автомобил  
13 М/С  СО 42-43 Специализиран автомобил  
14 М/С  СО 69-20 Специализиран автомобил водоноска 
15 ДАФ СО 67-02 Специализиран автомобил  
16 Мицубиши СО 61-70 Специализиран автомобил за ЕГО* 
17 Бухер СО 10-16 Специализиран автомобил  
18 Ивеко СО 02-45 Специализиран автомобил  

*ЕГО – едрогабаритни отпадъци 
 
Финансирането на разходите по сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците, както и за 
поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, обезвреждането на 
отпадъците, чрез депониране, експлоатацията на депата на територията на Община Созопол 
и др. се извършва, чрез „Такса битови отпадъци”/ТБО/ по реда на Закона за местни данъци и 
такси /ЗМДТ/. Образуването на таксата се извършва след изготвяне и одобряване на план- 
сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата за 
съответната година. 
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Отпадъци от сгурия и пепел от домакинствата 
Не е решен проблемът с разделното събиране на отпадъците от изгарянето на дърва и 
въглища през отоплителния сезон – пепел и сгурия. Към 2015г. посочените отпадъци от 
домакинствата се изхвърлят, извозват и третират със смесените битови отпадъци. При 
смесване с въглищни остатъци, сгурия и пепел се променя състава на отпадъците в посока 
по-висока плътност и понижено съдържание на рециклируеми материали. При изсипване на 
не добре загасени отпадъци от горенето на дърва и въглища се повреждат и контейнерите. 
Друг негативен ефект от запалването на отпадъците в контейнерите е временното, но силно 
замърсяване на въздуха в района на контейнерите с горящи отпадъци.  
 
Инфраструктура за разделно събиране на отпадъци 
 Разделно събиране на отпадъци от опаковки  

Действащата в Община Созопол система за разделно събиране на отпадъци от опаковки 
съответства на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и на конкретните 
изисквания от глава трета, Раздел ІІ от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки. 
Между Община Созопол и „РТК“ООД-гр. Елин Пелин е сключен Договор №8-
121/15.03.2016г. за сътрудничество в областта на разделното събиране на отпадъци от 
опаковки и отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, образувани 
от домакинствата, обществените и административните учреждения, училищата, търговските, 
промишлените и туристическите обекти на нейна територия до площадка притежаваща 
разрешение по чл.35 от ЗУО за тяхната допълнителна обработка. Съвместната дейност на 
общината с „РТК“ООД-гр.Елин Пелин се основава на изграждане и поддържане на 
ефективна система за разделно събиране на отпадъците от опаковки, прилагайки т. нар. „дву-
контейнерен модел“ – с жълти и зелени съдове. Жълтите съдове са предназначени за 
отпадъци от хартия, пластмаса и метал, а зелените служат за разделно събиране на стъклени 
опаковки.  
 
Към настоящия момент на територията на общината са разположени 33 броя жълти и 33 броя 
зелени контейнери тип „Бобър“, както следва: 
 
Таблица 3-05: Контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки, на територията на 
Община Созопол 

Населено място Бобър ЖЪЛТ, 1100л 
/брой контейнери/ 

Бобър ЗЕЛЕН, 1100 л. 
/брой контейнери/ 

гр. Созопол 17 17 
местност „Буджака“ 2 2 
местност „Мапи“ 1 1 
гр. Черноморец 10 10 
с. Равадиново 3 3 
ОБЩО 33 33 

 
 Разделно събиране на Излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване (ИУЕЕО) 
Община Созопол извършва разделно събиране на отпадъците от излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), чрез сключен договор от 2013 г. с 
„ХЕФТИ МЕТАЛС“ ЕООД, притежаваща разрешение по реда на ЗУО. 
 
За събиране на ИУЕЕО от бита, Кметът на общината изготвя и утвърждава съвместно с 
организацията по оползотворяване, график, който следва да съдържа най-малко две дати 
годишно. Графикът се обявява чрез местните средства за масово осведомяване и/или по друг 
подходящ начин. 
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Лицата, които извършват продажба на ЕЕО на крайните потребители, са длъжни да поставят 
на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация за възможностите и 
начина за обратно приемане в търговския обект на ИУЕЕО, образувано в бита и/ или други 
налични места за предаване на ИУЕЕО. 
 
 Разделно събиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) 

Община Созопол извършва разделно събиране на отпадъците от излезли от употреба 
моторни превозни средства (ИУМПС), чрез сключен договор от 2013 г. с организация по 
оползотворяване „БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД.  
 
 Разделното събиране на излезли от употреба гуми 

Съгласно чл.15, ал.2 от Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми 
(Обн. ДВ.,бр.73/25.09.2012г., изм., ДВ, бр.30от15.04.2016г.) събирането и/или съхраняването 
на ИУГ може да се извършва и в местата, където те се образуват, включително във: 

1. местата за смяна на гуми; 
2. местата за продажба на гуми. 

 
На територията на общината съществуват фирми, извършващи продажба и смяна на гуми, 
които имат сключени договори с организации по оползотворяване на излезли от употреба 
гуми, които могат да приемат без заплащане от страна на крайните потребители излезли от 
употреба гуми (ИУГ). 
 
Препоръчително е на сайта на Община Созопол да се публикуват адресите с 
местоположението на площадки/пунктове, в които се извършва продажба и смяна на гуми и 
където гражданите и бизнес организациите могат да предават излезлите от употреба гуми. 
 
Съгласно чл.15, ал.1 от Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми 
събирането и/или съхраняването на ИУГ се извършва на площадки за събиране и/или 
съхраняване на ИУГ, обособени самостоятелно. Предвид спецификата на регион Созопол и 
невъзможността за отреждане на общински терени за целта, в близост до населените места, 
които да улесняват граждани и фирми, е счетено за целесъобразно, осигуряване на площадка 
за временно съхранение на излезли от употреба гуми в границите на имотите върху които се 
предвижда изграждане на „Депо за строителни материали, земни маси и инертни материали“ 
и общински център за разделно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци 
в землището на гр.Черноморец. 
 
 Разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори 

Община Созопол е сключила Договор № 8-175/22.04.2013 г. за НУБА с “ХЕФТИ МЕТАЛС” 
ЕООД–гр. София. Организацията по оползотворяване на излезли от употреба портативни 
батерии събира стари батерии и чрез търговската мрежа, където се продават батерии и 
където организацията е поставила свои съдове. 
 
Съгласно чл. 28, ал.1 от Наредбата за управление на отпадъците на Община Созопол 
(Проект), лицата, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни батерии и 
акумулатори на крайните потребители, са задължени да приемат без заплащане от страна на 
крайните потребители портативни и/или автомобилни НУБА от същия вид, който продават, 
през цялата продължителност на работното време на обекта; да поставят съдове за разделно 
събиране на портативни и/или автомобилни НУБА на територията на обекта, където се 
извършва продажбата; да поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи 
информация за възможостите и начина за обратно приемане в търговския обект на НУБА, 
другите налични места за предаване на НУБА. 
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 Разделно събиране на отпадъци от отработени масла и отпадъчни 
нефтопродукти 

Община Созопол е сключила договори със „СПЕКТА АУТО“ ООД –Бургас за събиране и 
временно съхранение на отработени масла от Рибарско Пристанище Созопол (Договор №8-
66/06.02.2013г.), Пристанище Черноморец (Договор №8-128/14.03.2013г.) и РДНО за 
общините Созопол, Приморско и Царево (Договор №458/26.09.2009г.). 
 
Съгласно Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Созопол 
(Проект), лицата, които извършват продажба на масла на крайните потребители, 
предназначени за употреба в моторни превозни средства, са длъжни да осигуряват безплатно 
на крайния потребител информация, поставена на видно място на територията на обекта, 
относно местата за смяна на маслата след употребата им и възможните опасности за здравето 
и риска за околната среда при неправилното манипулиране. Събирането и/или съхраняването 
на отработени масла и/или отпадъчни нефтопродукти може да се извършва и в места за 
смяна на отработени масла. 
 
 Разделно събиране на биоразградими отпадъци 

В общината няма въведена система за разделно събиране на биоразградими в т.ч и 
биоотпадъци. До момента в общината не са осигурени съдове и техника за събиране и 
извозване на разделно събраните хранителни и кухненски отпадъци, както и необходимата 
инфраструктура за оползотворяването им. Работи се в насока изграждане на компостираща 
инсталация на Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и 
Царево. 
 
Друга мярка е въвеждане на домашното компостиране. За постигане на регионалните цели за 
разделно събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци, регламентирани в чл. 8, ал. 
1 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците, трябва да се знае, че количествата 
биоотпадъци третирани чрез домашно компостиране се считат като предотвратени, а не като 
оползотворени отпадъци, съгласно чл.8, ал. 4 от Наредбата. 
 
Инфраструктура за разделно събиране на опасни отпадъци от бита (проект) 
През 2013год. Община Созопол участва в изпълнение на проект „Помощ за подготовка на 
окончателно проектно предложение по фонд ППП на проект „Проучване и разработване на 
пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни битови 
отпадъци. Проектът има за цел намиране на работещи механизми за преодоляване на 
рисковете за човешкото здраве и околната среда от опасните битови отпадъци чрез създаване 
на 5 пилотни центъра за събиране на временно съхранение на опасни отпадъци в общините 
Шумен, Левски, Разград, Созопол и Съединение, както и мобилни събирателни пунктове за 
съседни на тях 17 общини. 
 
Община Созопол е избрана с предпроектното проучване /ППП/ по Българо-Швейцарска 
програма, като пилотна за изграждане на общински център за разделно събиране и 
съхранение на опасни битови отпадъци. След изграждането му, центърът ще бъде предаден в 
собственост на Община Созопол и вписан в активите на общината, която ще отговаря за 
експлоатирането му. 
 
Реализацията на проекта е свързана с изпълнение на задълженията на Кмета на общината, 
регламентирани с чл.19, ал.3 от ЗУО за осигуряване на площадка за безвъзмездно предаване 
на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. опасни битови отпадъци и 
организиране на разделното събиране на опасни битови отпадъци. Общинският център за 
разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци в Община Созопол ще се 
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изгради върху поземлени имоти с идентификатори №№ 81178.51.48 и 81178.48.26, намиращи 
се в землището на гр.Черноморец. 
 
В общинският център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци в 
Община Созопол ще се извършва приемане на опасни битови отпадъци от домакинствата в 
общината и подобни на отпадъците от домакинствата и временното им съхраняване до 
предаването за последващото им третиране. 
 
Опасните битови отпадъци, с код и наименование, съгласно Наредба №2/2014 за 
класификация на отпадъците, които ще се приемат в центъра са: 
 Лаково бояджийски материали и покрития: 

- Бои, код на отпадъка 20 01 27*; 
- Лакове, код на отпадъка 20 01 27*; 
- Разтворители, код на отпадъка 20 01 13*; 
- Грундове, код на отпадъка 20 01 27*; 
- Лепила, код на отпадъка 20 01 27*; 
- Смоли, код на отпадъка 20 01 27*; 
- Мастила, код на отпадъка 20 01 27*; 

 Домакински препарати и химикали: 
- Перилни и почистващи препарати (препарати за почистване на стъкла, фурни, 

белина, препарати отстраняващи петна и ръжда, почистващи повърхности, 
дезинфектанти) , код на отпадъка 20 01 29*; 

- Киселини, код на отпадъка 20 01 14*; 
- Основи, код на отпадъка 20 01 15*; 
- Препарати за растителна защита и борба с вредителите (препарати за 

поддържане на тревни площи, цветя, обощни дървета, зеленчукови растения-
пестициди, хербициди) , код на отпадъка 20 01 19*; 

- Фотографски материали, код на отпадъка 20 01 17*; 
- Спирачни течности, код на отпадъка16 01 13*; 
- Антифризни течности, код на отпадъка 16 01 14*. 

 Фармацевтични продукти: 
- Лекарства с изтекъл срок на годност, код на отпадъка 20 01 31*; 
- Продукти свързани с грижи по домашни любимци, код на отпадъка 20 01 31*; 

 
 Живак и живаксъдържащи отпадъци: 

- Живак, живачни термометри, живачни прекъсвачи, живачни ампули от 
бойлери и др., код на отпадъка 20 01 21* 

 Кърпи за изтриване и предпазни средства, замърсени с опасни отпадъци: 
- Предпазни средства – ръкавици, маски, филтри и др., използвани при 

боядисване, нанасяне на покрития и почистване, код на отпадъка 15 02 02 *; 
- Кърпи, парцали за избърсване, замърсени с опасни препарати, код на отпадъка 

15 02 02*. 
 Дървесни материали, съдържащи опасни вещества, код на отпадъка 20 01 37*; 
 Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни 

вещества, код на отпадъка 15 01 10*: 
- Празни опаквки от лаково бояджийски материали и покрития, домакински 

препарати и химикали, обозначени със символи за опасност (пиктограми) – 
картонени, пластмасови, стъклени, метални. 

 Негодни за употреба батерии и акумулатори, код на отпадъка 20 01 33*: 
- Оловни акумулаторни батерии; 
- Ni-Cd батерии; 
- Живак съдържащи батерии; 
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- Несортирани батерии и акумулатори, съдържащи горните видове. 
 Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

- Електрически и електронни устройства – телевизори, монитори, видео, 
телефони, принтери, факсове, касетофони, радио, фотоапарати, апарати за 
кръвно налягане, микровълнови печки и др. домакински уреди и инструменти, 
код на отпадъка20 01 35*; 

- Оборудване, съдържащо хлорирани и флуориране въглеводороди – климатици, 
хладилници, фризери, код на отпадъка 20 01 23*; 

- Луминисцентни и флуоресцентни лампи, енергоспестяващи и други лампи, 
съдържащи живак, код на отпадъка 20 01 21* 

 
Опасните битови отпадъци на териториата на общинския център ще се приемат чрез 
директно предаване от гражданите на общината, които лично ще извозват отпадъците в 
центъра и от Мобилен събирателен пункт (оборудвано превозно средство), което ще приема 
отпадъците от гражданите в по предварително обявен график в населените места на 
общината, като приетите отпадъци по този начин ще се транспортират с превозно средство 
до центъра. 
 
На територията на общинският център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови 
отпадъци ще бъдат обособени следните зони: 
 Зона за приемане и разтоварване на опасни битови отпадъци 

В тази зона ще се извършва директно приемане на отпадъците от жителите на общината и 
разтоварването на приетите отпадъци в Мобилния събирателен пункт. Зоната ще бъде 
оборудвана с везни за измерване на количествата на приетите отпадъци и е единственото 
място за достъп на лица ицвън персонала на площадката. 
 Разпределителна зона 

В зоната ще се извършва сортиране и разпределяне на приетите на площадката отпадъци за 
временно съхраняване към съответните обособени и обозначени участъци от зоната за 
съхраняване. 
 Зона за временно съхраняване на опасните битови отпадъци 

Зоната ще бъде оборудвана с контейнери за временно съхранение на отделните видове 
отпадъци и склад за временно съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване (ИУЕЕО). Складът за временно съхранение на ИУЕЕО се предвижда като 
покрито помещение с основни габарити на сградата 15,65 м/13,20 м. Височината на сградата 
ще достига 5,76 м. Два входа за достъп до подобекта осигуряват зареждането му. Предвижда 
се и евакуационен изход. Складът ще се обслужва с електрокар. До склада е предвидена 
площадка за контейнери за временно съхранение на опасни отпадъци. Съхраняването на 
отпадъците в зоната ще се извършва разделно по кодове и наименование, съгласно Наредба 
№ 2 за класификация на отпадъците и по съвместимост в обособени и обозначени участъци. 
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Фигура 3-01: Контейнер за опасни вещества 

 Товарна зона 
В тази зона се осигурява достъп на товарни превозни средства и се извършва натоварване на 
временно съхранените опосни битови отпадъци за транспортиране до площадки за 
последващо третиране. 

Възможно е след стартиране на проекта по Българо-швейцарската програма да има ново 
техническо решение, по-целесъобразно от проектираното. На територията на общинския 
център няма да се извършва оползотворяване и обезвреждане на отпадъците. 
 
3.2. Анализ на инфраструктура за отпадъци от строителство и разрушаване 
Предвижданията на законодателството по отношение на строителните отпадъците е ново и 
цели третиране на строителните отпадъци за тяхното повторно използване. За отпадъците от 
строителството и разрушаване също са поставени национални цели за рециклиране и 
оползотворяване, както и за влагането на тези отпадъци в строителството на рециклирани 
такива.  
 
За изпълнение на целите и изискванията е необходимо да бъде изградена нужната 
инфраструктура за това. На територията на Община Созопол са предприети своевременни 
мерки за осигуряването й. Предвиденото за изграждане „Депо за строителни материали, 
земни маси и инертни материали“ ще бъде ситуирано в имоти с идентификатори по 
кадастралната карта на гр.Черноморец № 81178.51.48 и № 81178.48.26. Общата заета площ 
от депото, (вкл. дигите) е 33252 м2. Площадката, определена за депо, може условно да се 
раздели на две части. В източната част /ПИ № 81178.51.48/, ще се ситуира стопанския двор 
на депото с необходимите за функционирането му сгради, площадка за контейнери, мястото 
на трошачната инсталация и участъците за временно съхранение на натрошените строителни 
отпадъци. Върху западната част на площадката /ПИ № 81178.48.26/ ще се ситуират клетките 
на депото. Около ¼ от площта за депото е предвидена за клетка за депониране на земни маси. 
Обемът на клетката за земни маси е 41681 м3. Върху останалата част от терена, предвиден за 
депо ще се изградят четири броя клетки за депониране на инертни и натрошени строителни 
отпадъци, които не могат да се използват за повторна употреба. Всяка една от клетките е 
предназначена за различни видове отпадъци, получени след раздробяването на строителните 
и инертните отпадъци. Обемът на клетките за строителни отпадъци е 147 099 м3. 
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Дейностите, които ще се извършват на площадката за третиране на строителни отпадъци, се 
свеждат до предварително сортиране, разбиване на едрогабаритни отпадъци, рециклиране и 
депониране. Предварителното сортиране на отпадъците и разбиването им са необходими 
условия по две причини: фракциите, които не могат да бъдат използвани отново да бъдат 
отделени /пластмаса, дърво, гума, стъкло и др./, и бетонът (стоманобетона) да бъде разбит, за 
да се подаде за последващо рециклиране в технологичната схема. Доброто сортиране на 
отпадъците води до достигане на високо качество на рециклираните продукти, което 
осигурява висока продажна цена на тези материали. За депониране от строителните отпадъци 
са предвидени само онези фракции, които не намират приложение за повторна употреба след 
преработката им в Трошачно-сортировъчната инсталация. 
 
На площадката се предвижда рециклиране на строителните отпадъци, включващи отпадъци 
от разрушаване на сгради и пътни настилки (бетонни и железобетони късове), асфалтови 
късове и смесен строителен отпадък (тухли, мазилка, керамика) и др. Приетите на 
площадката строителни отпадъци ще бъдат подлагани на третиране с мобилна трошачка, 
вследствие, на което ще се получава суровина, която може отново да бъде вложена в 
строителството за подложен слой на подземни комуникации, при наземна работа на строежи 
или като заместител на естествен инертен материал. 
 
Обработването на нееднороден по състав и с различни физикомеханични свойства материал, 
изисква прилагането на технологични решения, осигуряващи максимален добив на фракции 
с качества, удовлетворяващи изискванията на потенциалните потребители. Технологията 
следва да осигуряви: 
 Раздробяване на железобетонни блокове и отделяне на арматурното желязо от бетона; 
 Ефективно трошене на бетон, тухли и керемиди и получаване на фракции, заместващи 

част от естествените материали при производството на бетонни изделия;  
 Отделяне на почвата и други компоненти, замърсяващи фракциите; 
 Максимален добив на полезни фракции, респективно - минимално количество на 

материала за депониране;  
 Минимално въздействие върху околната среда. 
 
Предвижда се отпадъците от строителството и разрушаването на сгради да се транспортират 
с автосамосвали, бордови автомобили и лекотоварни ремаркета до депото. Поради 
неравномерната им доставка, в проекта се предвижда изграждането на площадка за 
акумулиране на количества, достатъчни за непрекъсната работа на инсталацията за трошене 
на строителни отпадъци в продължение на една смяна. 
 
Разделно събраните отпадъци от домакинствата /едрогабаритни отпадъци/ ще се предават за 
последващо обезвреждане или оползотворяване на лица, притежаващи разрешение, 
комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 от закона за управление на 
отпадъци, за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно 
Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, въз основа на писмен договор. 
 
Предприетите действия по отношение на строителните отпадъци ще доведат до създаването 
на условия за изпълнение на изискванията на националното и европейско законодателство, 
като ще подпомогне общината при установяването на интегрирана система от съоръжения и 
инсталации, осигуряващи екологосъобразното управление на инертните отпадъци. 
 
3.3. Анализ на инфраструктура за третиране на утайките от ГПСОВ  
Предвижданията за третиране на утайките, както на национално, така и на световно ниво са 
чрез употребата им в земеделието като почвен подобрител, чрез използването им за 
рекултивация на нарушени терени, енергийно оползотворяване и/или чрез компостирането 
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им. При всички варианти е необходимо достигането на добро качество на утайката, преди 
използването й за каквато и да било цел. 
 
Поради факта, че ГПСОВ Созопол е в експлоатация от 19.09.2015г., към този момент няма 
данни за генерирани утайки от дейността на пречиствателната станция. 
 

 
Снимка 3-03: ПСОВ Созопол 

 
В световната практика използването на третирани утайки за рекултивиране на нарушени 
терени е много добре известна възможност. Внасянето на големи количества органични 
вещества с утайките води до полезно възстановяване на хумусния слой на терени и почви, 
засегнати от извличането на природните ресурси, открити мини, изоставени кариери, 
рекултивация на депа за отпадъци и др. 
 
Един от предложените варианти в изготвената Програма за управление на утайките на 
Община Созопол е тяхното оползотворяване, чрез рекултивация на нарушени терени. В 
района съществуват такива терени от минни разработки. При бъдещи разработки за 
Техническа и биологична рекултивация на нарушени терени от дейността на рудници, 
собственост на “Бургаски медни мини” ЕАД, утайките от ПСОВ Созопол могат да бъдат 
предложени да се използват като пълнежен материал  при техническата рекултивация или 
като наторителен материал при биологична рекултивация за горскостопанско ползване. 
 
Друга предложена алтернатива в Програмата за управление на утайките на Община Созопол 
е депонирането на третираните утайки на Регионално депо за неопасни отпадъци на 
общините Созопол, Приморско и Царево. Това обаче е неприемлив вариант с оглед 
поставените за постигане националните цели, а именно:  

 Рециклиране и материално оползотворяване на 65% от образуваните утайки от 
ГПСОВ до 2020 г; 

 Енергийно оползотворяване на 35% от образуваните утайки от ГПСОВ до 2020г.; 
 Нулево депониране и нецелево временно съхранение на утайки до 2020г. 
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Възможност за оползотворяване на образуваните от ГПСОВ Созопол, утайки е и директната 
им употреба в земеделието. Използването на утайките в земеделието изисква готовност и 
предварително договорено съгласие на земеделските стопани. За да се работи в тази насока 
е необходимо популяризиране на ползите от употребата на утайки от пречистване на 
отпадъчни води сред по големите земеделски производители. Най – важно за реализацията 
на тази възможност е доказване на качествените характеристики на третираните утайки, 
чийто агрохимически и микробиологични показатели трябва напълно да удовлетворяват 
изискванията на Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистване на 
отпадъчни води чрез употребата им в земеделието и успешно биха могли да бъдат прилагани 
в селското стопанство при спазване на законовите разпоредби. 
 
В изпълнение на Директива 2001/77/ЕС за производството на електроенергия от 
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) към 2020 г. България следва да произвежда 16% 
от електроенергията си чрез ВЕИ. В тази връзка с изграждането на енергийния обект за 
производство на електроенергия на територията на РДНО Созопол, е препоръчително да 
бъде разгледани възможностите и съществуващите технологични решения за участието на 
утайките от ПСОВ в процеса за производство на електроенергия. Този подход е със 
значителен екологичен ефект, тъй като не зависи от качеството на утайките и при процеса на 
ферментация генерирания биогаз е с високо съдържание на метан – 60-70% и въглероден 
диоксид 30-40%. Това го прави много подходящ за получаването на електроенергия. Важно е 
да се отбележи, че подобни технологични решения позволяват да се оползотворява един 
изключително проблемен отпадък. Понастоящем за неговото обезвреждане трудно се намира 
екологосъобразно решение. Това доказва високата екологична целесъобразност на този вид 
технологии, като се постига: 

 значително се намалява разходът за горива и енергия; 
 оползотворява се отпадъчният продукт биогаз, който се отделя в процеса на 

пречистване на утайките; 
 ограничава се освобождаването на метан и въглероден диоксид в атмосферата, което 

допринася за подобряване състоянието на околната среда и за изпълнение на задължението 
на страната за намаляване на емисиите на парникови газове, съгласно Протокола от Киото. 
 
Изборът на конкретна опция, чрез която да се оползотворят генерираните количества утайка, 
следва да бъде предмет на допълнително проучване. 
 
Основни изводи и препоръки 
 Изградена е ефективна система за организирано сметосъбиране, чрез осигуряване на 

съдове и техника за извозване на смесените битови отпадъци, която обслужва 100% от 
населението на общината. 
 
 Община Созопол е обезпечена със сепарираща инсталация, която е елемент (Етап 1) 

от проекта „Изграждане на енергиен обект за производство на електрическа енергия от ВЕИ 
чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци в РДНО–Созопол в ПИ 
№ 000379, м.„Чоплака” в землището на с.Равадиново, Община Созопол”. 
 

 Община Созопол е предприела действия, изпълняващи изискванията на ЗУО за 
осигуряване на площадки, на които гражданите могат да оставят разделно събраните опасни 
отпадъци от бита; 
 
 С изграждане на съоръжение за третиране на строителните отпадъци на територията е 

осигурена необходимата инфраструктура за третиране на отпадъците от строителство и 
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разрушаване, генерирани на територията на Община Созопол и използването им отново в 
строителството; 

 
 Предвижда се изграждане и въвеждане в експлоатация на инсталация за компостиране 

на територията на РДНО за общините Созопол, Приморско и Царево. 
 
 Операторът на ГПСОВ Созопол трябва да избере начини за оползотворяване на 

утайките, с цел да се създадат предпоставки за намаляване на евентуалните рискове за 
околната среда и поетапно постигане на целите заложени в Националния стратегически план 
за управление на утайките от градски  пречиствателни станции за отпадъчни води на 
територията на РБългария за периода 2014-2020г.; 
 
 В Общината няма разработени и въведени в действие проекти за домашно/фамилно 

компостиране на растителни и биоразградими отпадъци; 
 
 С реализиране на проекта „Изграждане на енергиен обект за производство на 

електрическа енергия от ВЕИ чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни 
отпадъци в РДНО–Созопол в ПИ № 000379, м.„Чоплака” в землището на с.Равадиново, 
Община Созопол” се предприемат действия на регионално ниво за постигане на целите за 
оползотворяване на биоразградимите битови отпадъци. 

 


