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Отчет по изпълнението на „Програма за управление на отпадъците 2015 -2020г. на 

територията на Община Сунгурларе” за 2019 г. 

На основание чл. 52, ал. 1 от Закон за управление на отпадъците и чл. 79, ал. 1 и ал. 4 

от Закон за опазване на околната среда, кмета на общината е разработил и изпълнява Програма 

за управление на отпадъците с период 2015г.-  2020 г., която е приета с Протокол №24 от 

01.03.2017г. на Общински съвет - Сунгурларе и актуализирана с Решение №401/20.12.2018г. 

от Общински съвет  - Сунгурларе. 

Общинската програма е инструмент, чрез който се очертава бъдещата рамка за 

управлението на отпадъците. Чрез нея се актуализира и надгражда създадената вече 

интегрирана рамка за намаляване на вредните въздействия на отпадъците върху околната 

среда, подобряване на ефективността на използване на ресурсите и увеличаване 

отговорностите на замърсителите. Основното предназначение на ПУО е да осигури 

практически инструмент за общината, който предвижда потребностите от бъдещи инвестиции 

за третиране на отпадъци и финансовите изисквания към реализацията им. 

В съответствие с новата политика за управление на дейностите по отпадъците и 

въведената йерархия за управлението и третирането им, общинската програма определя 

рамката за поетапно достигане на следните цели, съответстващи на Национален план за 

управление на отпадъците 2014г.- 2020 г. (НПУО): 

• Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 

образуването им и насърчаване на повторното им използване. 

• Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и 

намаляване и предотвратяване на риска от депонирането им. 

• Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда. 

• Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на 

управление на отпадъците. 

В изпълнение на чл. 22 от Закона за управление на отпадъците общинската администрация 

има приета Наредба за управление на отпадъците, с която се определят условията и реда за 

изхвърлянето, събирането, вкл. разделното, транспортирането, претоварването, 

оползотворяването и обезвреждан ето на битови и строителни отпадъци, вкл. биоотпадъци, 

опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци на своята територия. 

- Поддържане на системата за организирано събиране и транспортиране на битови 

отпадъци за всички населени места в общината, в това число разделно събиране на 

масово разпространени отпадъци. 

Община Сунгурларе е партньор на Община Бургас за изграждането на регионална система 

за управление на отпадъците в регион Бургас, включваща: „Регионално депо за неопасни 

отпадъци за общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и 

Сунгурларе”, с. Братово и две претоварни станции — в Несебър и Карнобат. 
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Приета е Регионалната програма за управление на отпадъците на регион Бургас (2017г.-

2020г.), която е продължение на последователната и целенасочената политика на общините за 

планиране на развитието на системата за управление на отпадъците в регион Бургас и цели да 

осигури работещ инструмент за качествени услуги по управлението на отпадъците за 

населението и бизнеса и да прилага общоевропейската йерархия на управлението на 

отпадъците. В основата и са заложени задълженията на кметовете на общините участващи в 

сдружението. 

На територията на Община Сунгурларе е въведена система за организирано събиране и 

транспортиране на битови отпадъци, която обхваща всички населени места общо 28 на брой. 

Населението, което се обслужва и е обхванато от системата за организирано сметопочистване 

и сметоизвозване през 2019 г. е 13 248 души. Границите на районите, в които се предлагат 

услугите и честотата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване се определят ежегодно 

до 31 октомври със заповед на Кмета на общината. Дейностите по събиране и транспортиране 

на битовите отпадъци се изпълняват от специализирана администрация  БКД при Община 

Сунгурларе. 

 Населените места, включени в организираното сметосъбиране и сметоизвозване са 

оборудвани със съдове за отпадъци тип „ Бобър” и „Мева” които се обслужват с честота 

съгласно заповедта на кмета. Съдовете се подменят и допълват по необходимост. 

Финансирането на услугите и дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, сепариране 

и депониране на битовите отпадъци, както и отчисленията и обезпеченията по Закона за 

управление на отпадъците, се осъществява чрез събиране на такса „Битови отпадъци”. Такса 

”битови отпадъци” е определена с Решение на Общински съвет Сунгурларе. Определеният 

годишен размер е заложен в План сметката за приходите и разходите за поддържане 

чистотата, сметосъбиране и сметоизвозване на територията на общината за съответната 

година. 

През отчетната година от системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване от 

община Сунгурларе са образувани, събрани и извозени 1340,720 т. отпадъци до депо Братово, 

съгласно сключен договор между Община Сунгурларе  и ОП ”Чистота еко”, гр.Бургас. 

През 2019 г. продължи действието на системата за разделното събиране на отпадъци от 

опаковки. Изпълнението на задължението по разделното събиране, е възложено чрез сключен 

договор на „Екопак България” АД, с подизпълнител „Евро импекс – Бургас“ ЕООД. В 

договора са обхванати и дейности по рециклирането /оползотворяването на потоците 

отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло/, в изпълнение на 

задължението съгласно чл. 19, ал. 3, т. 6, т. 7 и чл. 20, ал.1, т.1 от ЗУО. Системата за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки (РСОО) обслужва населението на гр. Сунгурларе, като на 

територията на града има общо 9 точки за РСОО. Информация за тяхното разположение е 

публикува на официалния сайт на Община Сунгурларе www.sungurlare.org, раздел 

„Екология“. Системата за РСОО се състои от три вида цветни контейнери: 

 жълти контейнери тип „Иглу”, с обем 1500 л -  предназначени за пластмасови и 

метални опаковки; 

  сини контейнери тип „Иглу", с обем 1500 л - предназначени за отпадъци от 

хартиени и картонени опаковки;  

 зелени, пластмасови, тип „Иглу”, с обем 1500 л - предназначени за стъклени 

опаковки. 

http://www.sungurlare.org/
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Кратността на обслужване на цветните контейнери е ежемесечно за жълти и сини 

контейнери и на шестмесечие за зелените контейнери. 

С цел повишаване информираността на гражданите относно ползите от разделното 

събиране на отпадъците „Екопак България” АД предоставя редовно информационни 

брошури. 

През 2019г. организацията предостави на Община Сунгурларе хартиени съдове за РСОО, 

които бяха поставени в административни сгради, които се намират в близост до точки за 

РСОО. 

Придобитото и извозено количество отпадъци за 2019 г. от контейнерите на „Екопак 

България” АД е общо 9,4 т., а депонираното количество отпадък е 3,483т. 

Количеството отсортиран отпадък е общо – 5,917 т., в това число: 

- Син контейнер /хартия и картон/ - 3,049 т. 

- Жълт контейнер /пластмаса и метал/ - 1,248 т.  

- Зелен контейнер /стъкло/ - 1,620 т. 

Разходите за депониране и сепариране на смесени битовите отпадъци на Община Сунгурларе 

към ОП ”Чистота еко”, гр. Бургас за 2019г. са на стойност 30 991,17 лв. 

Дължимите и изплатени обезпечения по чл. 60 от ЗУО са на стойност 9 951,16 лв., а 

отчисления по чл. 64 от ЗУО -  64 838,28  лв. 

Община Сунгурларе има сключени договори с организации и фирми по оползотворяване за 

разделно събиране и предаване за последващо оползотворяване на: 

Вид отпадък 
Сключен договор с организации по 

оползотворяване 

Излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване (ИУЕЕО) „Електрооползотворяване” ЕАД 

Негодни за употреба батерии и акумулатори 

(НУБА) ”Трансинс батери” ООД 

Излезли от употреба гуми 
”Трансинс Авторециклиращ 

Консорциум“ АД 

Отработени масла „ЕКОЛЕНД КОНСУЛТ” ООД 

ИУМПС „АУТОРЕК” ЕООД 

 

През 2019 г. бяха организирани кампании за разделно събиране на отпадъци от 

домакинствата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за 

употреба батерии и акумулатори  и отработени масла. 

В акциите за събиране на Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

(ИУЕЕО) са предадени общо 385 кг. негодни за употреба уреди.  

По отношение организацията по събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, 

„Трансис батери” ООД е предоставила на Община Сунгурларе съдове за разделно събиране 

на батерии, които са поставени в кметства, училища, читалища, детски градини и търговски 
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обекти на територията на града. През 2019г. са събрани и предадени общо  35 кг. негодни за 

употреба батерии. 

В сайта на Община Сунгурларе, в Раздел „Екология” са описани пунктовете за предаване 

на ИУГ, ИУЕЕО и НУБА. 

Съгласно Договор №213/25.11.2019г. сключен между Община Сунгурларе и „РОСТЕР” 

ООД,  гражданите имат възможност да предадат строителни отпадъци (бетон, тухли, керемиди, 

плочки, фаянсови и керамични изделия) до съответната площадка за временно съхранение и 

преработка на строителни материали. Цената на тон строителен отпадък е 4,50 лв. и се заплаща 

от лицата, образували отпадъците. 

 

- Премахване на нерегламентирани сметища и замърсявания върху общински 

терени. 

Ежегодно в план-сметките за сметосъбиране и сметоизвозване, Община Сунгурларе 

предвижда средства за поддържане на обществени територии, в т.ч. и почистване на 

образувани замърсявания и закупуване на съдове за отпадъци. 

През 2019г. са закупени и доставени  550 броя метални съдове за отпадъци, тип „Мева“, с 

вместимост 110 л., разпределени по населени места в общината. 

При установяване на нови локални замърсявания се предприемат своевременни мерки за 

почистване, както и за предотвратяване на повторното им образуване.  

И през 2019г. Община Сунгурларе се включи в кампания ”Да изчистим България ”, която се 

проведе на 14 септември.  Във връзка с почистването на замърсени терени, на Общинска 

администрация – Сунгурларе се предоставиха чували и ръкавици от „Екопак България” АД, 

ПУДООС, РИОСВ -Бургас и талони за гориво от Областна администрация - Бургас. В 

почистването се включиха служители на Община Сунгурларе, ученици, учители, жители и 

гости на общината. Набелязаните замърсени терени бяха почистени, като  в знак на 

признателност, на доброволците в инициативата бяха връчени грамоти. В резултат от 

почистването бяха събрани, транспортирани и депонирани  на депо Братово общо 10,2 тона 

отпадъци. 

- Закриване и рекултивация на общински депа с преустановена експлоатация. 

През 2019г., съгласно Протокол №2/24.04.2019г. управителния съвет на ПУДООС  взе 

решение за  финансиране  на проект: „ Закриване и рекултивация на съществуващо общинско 

депо за битови отпадъци на територията на община Сунгурларе“, което попада в ПИ№ 

197003 и ПИ№ 197004,   землище на с. Балабанчево , общ. Сунгурларе, с обща площ 25,557 дка. 

Проведена е процедура по избор на изпълнител на дейностите по закриване и рекултивация 

на депо Балабанчево. Предстои сключване на договор за финансиране с Предприятие за 

управление на дейностите по опазване на околната среда. 

 


